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WSTĘP
Zachęcając Czytelników Przeglądu Naukowo-Metodycznego Edukacja dla
Bezpieczeństwa do lektury kolejnego wydania czasopisma chcę krótko zasygnalizować tematy, które znajdują się w bieżącym numerze. Mam nadzieję, że zawarte
w nim artykuły spełnią Państwa oczekiwania. Cieszy fakt, że przybywa artykułów
dotyczących zagadnień podejmowanych we wszystkich działach proponowanych
w naszym czasopiśmie. Należy odnotować pojawienie się nowych autorów
analizujących, badających i wskazujących aktualnie ważne problemy, zagadnienia
i zjawiska dotyczące szeroko ujmowanego bezpieczeństwa.
Wśród ważnych problemów rozważonych w czasopiśmie w ramach części
Bezpieczeństwo narodowe, należy wyróżnić sprawy bezpieczeństwa państwa
w aspekcie GROM (A. Kulczycki), a również zagadnienia związane z cywilnym
obszarem przygotowania obronnego II RP na wypadek wojny jako elementu
kreowania kultury bezpieczeństwa w latach 1938-1939 (T. Landmann). Na uwagę
Czytelnika zasługuje także praca, w której autor podjął problematykę integracji
europejskiej dotyczącą polityki zagranicznej i bezpieczeństw po II wojnie światowej
(P. Olbrycht). Znajdujemy również wyjaśnienia na temat niedostatku wody,
prowadzącego od problemu wewnętrznego państwa do konfliktu międzynarodowego (M. Roloff). Wśród aktualnych problemów odnotować można zmiany przepisów prawnych umożliwiających kobietom służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (A. Niedbała).
Szczególnie obszerną część prezentowanego wydania kwartalnika zajmują
prace zgromadzone w części Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zwrócono uwagę
na nowe, niezbadane zjawisko pojawiania się kryptowaluty, czyli wirtualnych
pieniędzy, które nie różnią się od znanej dotąd waluty. Podkreślono, że z uwagi
na omijanie Centralnego Systemu Bankowego stanowią kwestę ekonomiczną,
ale są także problemem dla bezpieczeństwa energetycznego. Jest to związane
np. z produkcją bitcoinów, kryptowaluty opartej na technologii zużywającej duże
ilości energii (A. Kukuła). Wyeksponowano wyzwania bezpieczeństwa związane
z globalnymi zmianami demograficznymi (M. Banasik), na zmiany rynku pracy
wynikające z podwyższania wieku emerytalnego (A. Krawczyk, M. Balicki). Określono rolę organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy domowej
i kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych (K. Ochyra-Żurawska,
Z. Ciekanowski). Uznano bezrobocie i ubóstwo jako zagrożenie bezpieczeństwa
(M. Borzyszkowska i in.). Dokonano analizy funkcjonowania platformy usług
elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (P. Lizakowski, M. Maliszewski). Z kolei wśród działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku
publicznego państwa przedstawiono projekty informatyczne wykorzystywane w tym
zakresie (D. Skalski). Rozważono również ważne pytanie: czy szkolenie w obronie
cywilnej jest przymusem czy powinnością obywatela (R. Kalinowski) oraz zadania
organizacji i promocji spotkań stowarzyszeń proobronnych (Z. Knecht, D. Kryjak).
Jako jedną z kluczowych formacji w systemie bezpieczeństwa społecznego
uznano policję kształtującą się w oparciu o doświadczenia służb międzynarodowych (L. Drzazga, M. Haładaj). W końcowym fragmencie omawianego działu
wskazano możliwości i okoliczności typowania sprawców przestępstw z perspektywy lingwistyki kryminalistycznej. Wskazano możliwości lingwistyki w kontekście
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wykorzystania wiedzy i kwalifikacji językoznawcy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, pokazano wykorzystanie badań w zakresie lingwistyki sądowniczej
w aspekcie teoretycznym i praktycznym (J. Stawnicka).
W bieżącym numerze chciałabym również zwrócić uwagę Państwa na
opracowania ujmujące zdrowotne aspekty bezpieczeństwa, zebrane w dziale
Bezpieczeństwo zdrowotne. Są to wskazania dotyczące żywienia w aspekcie
chorób układu krążenia (M. Zygmuntowska) oraz bezpieczeństwa pacjentów
odbywających leczenie szpitalne, w szczególności odniesione do zapobiegania
odleżynom (E. Wodzikowska). Zwrócono również uwagę na odległe niepożądane
następstwa u pacjentów leczonych z powodu raka piersi metodą mastektomii
(I. Głowacka-Mrotek i in.). Dokonano analizy czynników determinujących decyzję o
rezygnacji z rekonstrukcji piersi wśród kobiet po mastektomii zrzeszonych
w klubach Amazonek (M. Tarkowska i in.). Podjęto również problem seksualności
kobiet w odniesieniu do jakości ich życia w okresie okołomenopauzalnym
(M. Kaźmierczak i in.). Niniejszy dział zamykają rozważania na temat bezpieczeństwa w aspekcie zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów, szczególności źródeł energetycznych. Zwrócono uwagę, że zmiany klimatyczne
wywołują negatywne zjawiska, mające konsekwencje w ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych (M. Banasik).
W dziale Psychologia znajdujemy dwa opracowania. Zawierają one wnikliwe
rozważania na temat modernizującej roli poczucia humoru jako emocjonalnych
konsekwencji rozbieżności w systemie Ja (D. Dutkiewicz, W. Bąk) oraz konfliktu
płci w kontekście zmiany ról społecznych w ujęciu psychologiczno-socjologicznym
(M. Wróblewska).
Chciałabym również zachęcić Państwa do lektury części Pedagogika.
Na uwagę zasługują aktualne rozważania dotyczące relacji międzypokoleniowych
wynikających z warunków tworzonych przez nowe technologie, w perspektywie
osób młodych (O. Grabowska-Chenczke i in.) oraz relacje odniesione do kształ
cenia zawodowego młodzieży wiejskiej w Galicji w latach 1899-1912 (O. Karpienko, I. Krasińska).
Zapraszam Szanownych Państwa do lektury
Maria Kozielska
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Adam KULCZYCKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
GROM A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
1. Wstęp
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to zagadnienie niezwykle szerokie
i wyjątkowo ważne. Mimo, że obejmuje ono wiele różnych rodzajów bezpieczeństwa, jednak w powszechnej opinii ciągle w największym stopniu kojarzone
jest ze służbami mundurowymi jako tymi, które stoją na jego straży. Wśród różnych
służb szczególne miejsce w strukturach bezpieczeństwa państwa zajmuje
jednostka Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej GROM, zwłaszcza w kontekście rosnącego zagrożenia terrorystycznego na świecie.
GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego) jednostka wojskowa 2305 jest to elitarna i specjalna jednostka wojskowa
wyspecjalizowana między innymi w działaniach antyterrorystycznych. Tworzenie tej
jednostki zostało rozpoczęte w 1990 r., wykorzystując doświadczenia zagraniczne,
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a więc państw,
w których jednostki specjalne funkcjonują na szczególnie wysokim poziomie.
Jednostkę GROM można porównywać do tak znanych jednostek jak amerykańskie
1st Special Forces Operational Detachment – Delta (tzw. Delta), SEAL Team VI,
1
brytyjski 22. Special Air Service (SAS) czy izraelski Sayeret Mat'kal.
2. Geneza GROM
Pomysł stworzenia jednostki specjalnej na wzór Navy SEALs czy Zielonych
Beretów przedstawił w 1978 r. szefowi departamentu wywiadowczego gen. Janowi
Słowikowskiemu ówczesny oficer wywiadu Sławomir Petelicki, jednak nie spotkał
2
się on wtedy z aprobatą. Taką potrzebę sugerował też generał Edward
Rozłubirski, w 1982 r. po zajęciu przez terrorystów polskiej ambasady w Bernie.
Wydarzenia bezpośrednio związane z realizacją operacji „Most”, w której to Polska
zdecydowała się uczestniczyć, w dobitny sposób uświadomiły polskim władzom
konieczność zorganizowania jednostki zdolnej do ochrony polskich obywateli przed
terrorystami. Operacja „Most” polegała na przerzuceniu rosyjskich Żydów
emigrujących ze Związku Radzieckiego do Izraela. Od chwili jej rozpoczęcia
i zaangażowania w nią Polski w marcu 1990 r. nasz kraj stał się narażony
na zamachy ze strony takich ugrupowań terrorostycznych takich, jak Hezbollach
czy Dowództwo Główne Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. To, że zagrożenie jest realne, potwierdzone zostało przez specjalistów z Wielkiej Brytanii.
Dokonali oni oceny możliwości naszego kraju w zwalczaniu terroryzmu i stwierdzili,
że w naszym interesie leży powołanie do życia wyspecjalizowanej formacji
wojskowej zdolnej do działań antyterrorystycznych w kraju i za granicą. Do
podobnych wniosków, obserwując działania osłonowe brytyjskich i izraelskich
1

2

H. Królikowski, Wojskowa Formacja Specjalna GROM. Gdańsk 2002, s. 29; S. Miernik, GROM –
Powstanie, rozwój, operacje, http://grom.mil.pl/powstanie_pliki/powstanie.htm (pobrano 9.01.2016 r.).
S. Petelicki, M. Komar, GROM. Siła i honor. Kraków 2010, s. 9.
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antyterrorystów, doszła również część ówczesnego kierownictwa Ministerstwa
3
Spraw Wewnętrznych.
Decyzję o utworzeniu jednostki podjął rząd premiera Tadeusza Mazowiec4
kiego. Podpułkownik Petelicki zaproponował jej przyszłą organizację i strukturę
oraz otrzymał wszelkie niezbędne do jej utworzenia pełnomocnictwa. Oficjalnie pod
nazwą GROM Jednostka została powołana do życia 13 lipca 1990 roku. Następnie, bez rozgłosu rozpoczęto nabór odpowiednich osób przede wszystkim spośród
5
tych, którzy mieli już za sobą doświadczenie w służbie w jednostkach specjalnych.
Okres organizacji jednostki trwał około dwóch lat. W połowie maja 1992 roku, po
zakończeniu intensywnych szkoleń prowadzonych przez instruktorów amerykań6
skich, Jednostka osiągnęła gotowość bojową. Długo GROM pozostawał jednostką, o której istnieniu szary obywatel nie wiedział. Tak naprawdę do czasu misji
na Haiti, o istnieniu Jednostki 2305 wiedziało niewiele osób spoza niej. Dziś niestety często o jednostce GROM mówi się i pisze w środkach masowego przekazu.
3. Struktura Jednostki Wojskowej 2305
Jednostka GROM powstała 13 lipca 1990 r. w strukturze MSW, jako wojskowa
jednostka antyterrorystyczna bezpośrednio podlegająca ministrowi. 1 października
1999 r. w związku z usuwaniem z MSW jednostek o charakterze wojskowym,
Jednostka Wojskowa nr 2305 została przeniesiona do Ministerstwa Obrony
Narodowej, będąc pierwszą w pełni zawodową jednostką w Wojsku Polskim. Od
roku 2003 uruchomiono program intensywnych inwestycji, zapewniających
jednostce najnowocześniejsze uzbrojenie i wyposażenie. Kolejne zmiany zaszły
31 października 2007 r. – wtedy to GROM podporządkowany został utworzonemu
wówczas Dowództwu Wojsk Specjalnych. Na podstawie decyzji Ministra Obrony
Narodowej z 18 marca 2011 r. w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych Jednostka Wojskowa nr 2305 nosi obecnie oficjalnie
7
nazwę JW Grom. Od 1.01.2014 r. GROM podlega pod Dowództwo Generalne
Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegółowa organizacja i liczebność jednostki objęte
8
są tajemnicą. Czasami przedostają się do prasy informacje na temat stanu
osobowego Jednostki, nie wiadomo jednak czy nie są one dezinformacją.
GROM podzielony jest na dowództwo i sztab, trzy zespoły bojowe (A, B i sformowany w ostatnich latach zespół C) oraz pododdziałów zabezpieczenia
9
logistycznego i ochrony. Żołnierze GROM-u dzielą się na tak zwanych operatorów,
czyli komandosów zespołów uderzeniowych, oraz nie mniej ważne, rozbudowane
siły wspierające. W skład tych drugich wchodzą analitycy, elektronicy, informatycy,
specjaliści od materiałów wybuchowych (Explosives Ordinance Disposal - EOD)
i technicy. To właśnie dzięki nim możliwe jest współdziałanie poszczególnych
3
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10

zespołów.
Szczegółowa struktura organizacyjna jednostki jest niejawna.
Wiadomo jednak, że podstawowa komórka GROM to sekcje liczące sześciu
operatorów. Kilka sekcji tworzy grupę szturmową, a kilka grup szturmowych i grupa
wsparcia – tworzą wspólnie zespół bojowy. W skład każdego zespołu bojowego
(ZB) wchodzi także grupa snajperska. Wodny zespół bojowy dysponuje także
sekcją łodzi RHIB oraz sekcją techniczno-logistyczną obsługującą sprzęt pływający
11
i nurkowy. Inne źródła podają jednak, że podstawowym zespołem są grupy
czteroosobowe, które w razie potrzeby mogą łączyć się w większe grupy.
Zespoły te składają się z doskonale wyszkolonych i wyposażonych komandosów,
z których każdy ma po 2 specjalności, np. dowódcy, zastępcy, radiotelegrafisty,
strzelca wyborowego, minera, paramedyka, kierowcy. Oprócz tego każdy
12
równocześnie posiada ogólne wyszkolenie.
Od 2010 r. jednostka posiada własny oddział EOD, przygotowany do
neutralizacji i rozbrajania lub zakładania własnych wszelkiego rodzaju urządzeń
wybuchowych, w tym także ładunków improwizowanych i min pułapek, do ochrony
pirotechnicznej VIP-ów oraz obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa.
Do działań Wydziału Pirotechnicznego należą także działania wyłomowe, w tym
tzw. ciężki breaching, wykonywanie ładunków odwracających uwagę, zadymianie
13
i inne nietypowe zadania.
4. Działania GROM
Od początku istnienia w GROM kładziono szczególny nacisk nie tylko na siłę
fizyczną i ponadprzeciętną sprawność żołnierzy, ale przede wszystkim na zgranie
zespołu, tworzenie koleżeńskich więzi i budowanie wzajemnego zaufania. Znajduje
to odzwierciedlenie w procesie szkolenia, a później procentuje w realnych działaniach bojowych. Proces szkolenia rozpoczyna się od kursu podstawowego, wielomiesięcznego szkolenia z taktyki działań specjalnych i przeciwterrorystycznych.
Kurs ten wszechstronnie przygotowuje żołnierzy do prowadzenia tego typu operacji, stwarzając tym samym wyjątkowe, niespotykane w wojskach konwencjonal14
nych możliwości rozwoju.
System szkolenia żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM obejmuje trzy główne
obszary:
1. Przeciwterrorystyczne działania lądowe (tzw. taktyka czarna): uwalnianie
zakładników z obiektów stałych (domy, wieżowce) i pojazdów (samoloty,
samochody, pociągi), ochrona VIP-ów i obiektów, zabezpieczanie działań
i operacji innych służb wojskowych i pozamilitarnych.
2. Działania specjalne (tzw. taktyka zielona): prowadzenie rozpoznania,
działania destrukcyjne na głębokich tyłach i zapleczu przeciwnika,
eliminowanie potencjalnych zagrożeń personalnych i technicznych
w strukturach przeciwnika, udział w ewakuacji ludności, prowadzenie
tzw. „walki o dusze i serca”.
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3. Morskie działania przeciwterrorystyczne (tzw. taktyka niebieska): zwalczanie terroryzmu na styku ląd/morze, na obiektach pływających i platfor15
mach.
Żołnierze GROM biorą również udział w takich szkoleniach specjalistycznych
jak: szkolenie spadochronowe, nurkowe, wysokościowe, pirotechniczne i medycz16
ne.
Do zadań GROM-u należą:
CT – (Counter terrorism) – Kontra terroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów. GROM nie jest jednostką typowo „antyterrorystyczną” (AT). Jest jednostką
wyspecjalizowaną m.in. w działaniach antyterrorystycznych. AT wkracza do akcji,
w odpowiedzi na zamach terrorystów. Formacje typu CT zajmują się fizyczną
likwidacją terrorystów, aby nie dopuścić do aktu terroru. Uderzają także w odpowiedzi na zamach.
NEO (Non Combat Evacuatoin) – Ewakuacja z pola walki osób postronnych,
np. cywili, którzy znaleźli się w terenie objętym działaniami zbrojnymi.
SR (Special Reconnaissance) – Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu
widzenia, począwszy od nastrojów społecznych po lokalizowanie zgrupowań wojsk
przeciwnika. Oceniają efekty działania własnych wojsk. Zdobywają nowe typy
uzbrojenia, dokumenty.
DA (Direct Action) – Akcje bezpośrednie. Przygotowywanie zasadzek,
zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenoszących broń.
Sabotaż na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia,
węzłów komunikacyjnych, łączności i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, paraliżujących poczynania przeciwnika. Jest to m.in. minowanie terenu,
powodowanie paniki.
MS (Military Support) – Wsparcie militarne – szkolenie wojsk sojuszniczych
podczas pokoju, a w szczególności polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie
sojuszników w czasie kryzysu i wojny.
UW (Unconventional Warfare) – Działania niekonwencjonalne – czyli m.in.
przenikanie do okrążonych oddziałów. Prowadzenie walki partyzanckiej, działań
przeciwdywersyjnych.
CSAR (Combat Search and Rescue) – Prowadzenie bojowych akcji
ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium
17
przeciwnika.
GROM został stworzony jako HRF (HostageRescue Force – Jednostka
Ratowania Zakładników). Jej wyszkolenie pozwala na wykorzystanie formacji
do złożonych i niebezpiecznych operacji uwalniania zakładników przetrzymywanych w każdym możliwym miejscu. Akcje ratunkowe w budynkach, autobusach,
wieżowcach, samolotach, platformach wiertniczych, pociągach i na statkach
to główny cel szkolenia tej jednostki. Żadna inna formacja w Polsce nie jest
tak kompleksowo wyszkolona i wyposażona do wykonywania tego typu operacji.
Po przejściu do MON jej zadania rozszerzono, ale ratowanie zakładników
18
pozostaje jej głównym celem.
15
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Żołnierze GROM brali udział w wielu operacjach (w tym zagranicznych)
o bardzo dużym znaczeniu. Około 70 operacji GROM sklasyfikowanych było jako
19
tajne. Jako jeden z przykładów działań zagranicznych można podać misję
w Afganistanie. W listopadzie 2001 r. Stany Zjednoczone zwróciły się do naszego
rządu z prośbą o udzieleni wsparcia militarnego operacji antyterrorystycznej
w Afganistanie. Ze względu na niewielką liczebność polscy komandosi nie mogli
wykonywać dużych operacji, ale prowadzili m.in. tajne działania we współpracy
z siłami specjalnymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, ochraniali polską
bazę w Bagram, kadrę dowódczą NATO i dyplomatów przebywających
20
w Afganistanie oraz ważne osobistości odwiedzające ten rejon. Komandosi
z Jednostki 2305 stanowili część polskiego kontyngentu w Afganistanie
21
do 2004 r. W 2007 r. 80 operatorów GROM włączyło się ponownie w działania
ISAF w Afganistanie jako Task Force 49. Szczegóły dotyczące ich misji i działania
są objęte tajemnicą. Wykonywane przez nich operacje należą do najbardziej
22
niebezpiecznych i odpowiedzialnych. Wiadomo, że żołnierze GROM chronili
premiera Donalda Tuska i ministra obrony Bogdana Klicha w czasie wizyt
w Afganistanie w 2008 r., zaś w 2009 r. wspierali BOR w ochronie prezydenta
Lecha Kaczyńskiego odwiedzającego naszych żołnierzy w bazach Ghazni
23
i Kabul.
Zakończenie
Jednostka Wojskowa GROM zdobywała i ciągle zdobywa doświadczenia
w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze Jednostki są gotowi
do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych,
do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym
klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej.
Doświadczenia i wnioski z misji skutkują tym, że system szkolenia Jednostki jest
nieustannie modyfikowany i dostosowywany do bieżących potrzeb i aktualnej
sytuacji, aby skutecznie odpowiadał na zagrożenia dla bezpieczeństwa
24
narodowego i międzynarodowego.
Jednostka GROM niewątpliwie ciągle się rozwija, jednak od początku, czyli
od 1990 r. miewała zarówno okresy intensywnego wzrostu, jak i okresy stagnacji
25
a nawet spadku. Nie zawsze Jednostka mogła liczyć na przychylność władz
politycznych i wojskowych. Bywały momenty trudne, gdy niewiele brakowało, aby
praktycznie GROM przestał istnieć. Bywały okresy, gdy jednostka borykała się
z problemami finansowymi, gdy dochodziło do napięć miedzy dowódcą jednostki
a jego zwierzchnikami, gdy zwierzchnikom brakowało koncepcji na pełne,
konstruktywne wykorzystanie GROM. Zawsze jednak Jednostka 2305 wychodziła
zwycięsko z opresji. Nie bez znaczenia były opinie zagranicznych ekspertów,
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którzy doceniali poziom wyszkolenia i najwyższy profesjonalizm żołnierzy GROM,
potwierdzany w licznych, niebezpiecznych operacjach.
Nie ulega wątpliwości, że GROM to elitarna jednostka, współdziałająca
z najlepszymi na świecie. GROM współpracuje bądź współpracował w różnym
natężeniu z amerykańskimi Deltą, Navy SEAL, Special Forces Group – Zielonymi
Beretami, 75. Pułkiem Rangers, GSG-9, angielskimi 22. SAS i SBS, australijskim
SASR, holenderską BBE, oraz polskimi jednostkami: Formozą, Zarządem Operacji
Antyterrorystycznych (ZOA), Biurem Ochrony Rządu (BOR), Strzelcami Górskimi,
1. Pułkiem Specjalnym Komandosów z Lublińca oraz V Wydziałem Agencji
26
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dawniej UOP). Generał Wayne A. Downing Zwierzchnik Dowództwa Operacji Specjalnych USA tak wypowiedział się o polskich
komandosach z JW. 2305: „Polska jednostka specjalna GROM to oddział […]
pierwszej klasy, znakomici ludzie ze znakomitym morale. Ich trening jest świetny,
techniczne i taktyczne umiejętności są pierwszej klasy. Byłbym bardzo szczęśliwy,
27
gdybym mógł pracować z tym oddziałem w sytuacji kryzysowej”. Powinniśmy,
jako Polacy, być dumni, że mamy tak wyszkolonych komandosów.
Streszczenie
Wojskowa Formacja Specjalna GROM często stawała się, w ostatnich latach,
„bohaterem mediów”. Zarówno wtedy, gdy podziękowania za jej działania składali
na ręce polskich władz wysocy rangą dyplomaci i dowódcy państw sojuszniczych,
jak i wówczas, gdy z nie do końca zrozumiałych przez opinię publiczną powodów
odchodzili z jej szeregów kolejni dowódcy i żołnierze. Wielu rozmówców do dzisiaj
pyta gen. dyw. dr Roman Polko, dlaczego zamiast starać się zdyskontować
sukcesy GROM-u osiągnięte w Iraku, a wcześniej w Kosowie, na wodach Zatoki
Perskiej i w Afganistanie, złożył wypowiedzenie stosunku służbowego pełnionej
służby zawodowej po zrealizowaniu tych niebezpiecznych misji. Problem jest
daleko głębszy, a jego istota zawiera się w pytaniu o usytuowanie tej formacji
w strukturze bezpieczeństwa państwa. W kontekście tego gen. dyw. dr Roman
Polko uznaje, że stało się konieczne wykazanie obiektywnej roli, jaką ta formacja
może odgrywać w tym systemie i co za tym idzie – jej pożądanej podległości,
zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Gen. dyw. dr Roman Polko jest
przekonany, że w przeciwnym razie będzie wciąż dochodziło do nieporozumień
związanych z różnym postrzeganiem tej problematyki, jak miało to już miejsce
w przeszłości, gdy starano się lokować ją w strukturze Żandarmerii Wojskowej,
rozpoznania wojskowego czy też policyjnej. Formacja ta, podobnie jak amerykańska Delta, powinna być w pierwszej kolejności przeznaczona do realizacji zadań
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a jej system dowodzenia
i zarządzania powinien być w pełni podporządkowany tak określonemu
priorytetowi. Przy takim osadzeniu mogłaby być wykorzystywana do realizacji misji
o istotnym znaczeniu dla interesów państwa, w sytuacjach, gdy użycie innych
narzędzi byłoby niemożliwe lub niecelowe. Mogłaby też wspierać realizację innych
zadań, o regularnym charakterze. Realizacja nieprzewidywalnych zadań, gdy inne
narzędzia okazują się niezdolne, niesprawne, nieefektywne lub niewygodne,
wymaga odmiennego przygotowywania od praktykowanego w regularnych siłach
26
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policyjnych i wojskowych. Taka intencja rozwiązania napotyka na duży opór,
głównie ze względów ambicjonalnych, wielu prominentnych dowódców, o zdecydowanie niższym poziomie podporządkowania niż GROM.
Słowa kluczowe: Jednostka Wojskowa GROM, Sławomir Petelicki,
bezpieczeństwo państwa, Wojsko Polskie, Roman Polko
Summary
Military Special Formation GROM has often become „a media hero” in recent
years. Both when the thanks for her actions were submitted to the Polish
authorities by high-ranking diplomats and commissars of allied states, as well
as when from the incomprehensible by the public opinion the reasons for the
departure of subsequent commanders and soldiers from her ranks. Many
interlocutors still ask general div. dr Roman Polko, why instead of trying to discount
the GROM successes achieved in Iraq, and earlier in Kosovo, in the waters of the
Persian Gulf and in Afghanistan, he submitted a termination of the professional
service relationship after completing these dangerous missions. The problem is far
deeper, and its essence is included in the question about the location of this
formation in the structure of state security. In the context of this gen. Div. dr Roman
Polko recognizes that it has become necessary to demonstrate the objective role
that this formation can play in this system and, consequently, its desirable
subordination, tasks, competences and responsibilities. Gen. Div. dr Roman Polko
is convinced that otherwise there will still be misunderstandings related to the
different perception of this issue, as it was in the past, when they were trying
to locate it in the structure of the Military Police, military or police diagnosis.
This formation, like the American Delta, should be primarily intended for the
implementation of tasks of strategic importance for the security of the state, and its
command and management system should be fully subordinated to such a defined
priority. In such a setting, it could be used to carry out missions of significant
importance to the interests of the state, in situations where the use of other tools
would be impossible or unintentional. It could also support the implementation
of other tasks of a regular nature. The implementation of unpredictable tasks, when
other tools turn out to be incapable, inefficient, ineffective or inconvenient, requires
different preparation from practiced in regular police and military forces.
This intention of the solution encounters a lot of resistance, mainly for reasons
of ambition, many prominent commanders, with a definitely lower level of subordination than GROM.
Key words: GROM Military Unit, Sławomir Petelicki, state security, Polish
Army, Roman Polko
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Tomasz LANDMANN
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
CYWILNY OBSZAR PRZYGOTOWANIA OBRONNEGO II RZECZYPOSPOLITEJ
NA WYPADEK WOJNY JAKO ELEMENT KREOWANIA KULTURY
BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1938-1939 – WYBRANE ASPEKTY
Wstęp
Dotychczas problematyka bezpieczeństwa państwa w końcowym okresie
funkcjonowania II Rzeczypospolitej w literaturze była podejmowana w aspekcie
analizy rozmaitych przygotowań wojskowych, rozwijania relacji z sojusznikami,
przygotowania informacyjno-wywiadowczego, czy wzmacniania systemu obrony
terytorialnej. W ramach niniejszego artykułu za równoważnie istotny potraktowano
problem sformalizowania pod względem prawno-organizacyjnym i wyposażenia
w konkretne zadania cywilnego obszaru przygotowania obronnego w latach 19381939.
Wybrana problematyka wpisuje się w kontekst obrony cywilnej, jako systemu
ochrony ludności, obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, organów
administracji publicznej, dóbr kultury i innych obszarów bezpieczeństwa cywilnego,
zarówno podczas kryzysów bezpieczeństwa, klęsk żywiołowych, jak i w czasie
1
konfliktów zbrojnych. System obrony cywilnej należy sytuować jako ważny składnik bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, z kolei cywilny obszar przygotowania
2
obronnego przynależy do sfery niemilitarnych zadań obronnych. Wpisuje się
konkretnie zarówno w obszar zadań ogólnych o charakterze przygotowawczym,
3
jak i zadań ochronnych. W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, zgodnie
z którym obrona cywilna spełnia istotną rolę jako szczególna instytucja zabezpie4
czająca bezpieczeństwo narodowe.
Celem przyjętym w artykule jest udowodnienie istotnej roli cywilnego obszaru
przygotowania obronnego II RP na wypadek wojny w kreowaniu i umacnianiu
kultury bezpieczeństwa narodowego w latach 1938-1939, w okresie narastającego
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego państwa. Analizą objęto wybrane aspekty
cywilnego obszaru przygotowania obronnego w związku z faktem, że istniał
zróżnicowany katalog podsystemów czy też przedmiotów (obszarów) planowania
cywilnego na potrzeby obronności państwa polskiego w latach bezpośredniego
zagrożenia wybuchem II wojny światowej. Ewentualne odniesienie się do
wszystkich z nich wykracza poza ramy i cel artykułu, a autor zdaje sobie sprawę
z trudności opracowania całościowego kompendium wiedzy o wybranym
zagadnieniu. Zdecydowano się na analizę znaczenia trzech obszarów, tj. udziału
1

2

3

4

R. Kalinowski, Obrona cywilna w sytuacjach zagrożeń kryzysowych społeczeństwa, „Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2012, nr 4, s. 13.
K. Sikora, Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV,
nr 1, s. 109.
M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP –
podział i charakterystyka zadań obronnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2013 nr 4, s. 196-197.
B. Starzec, Instytucje zabezpieczające (w:) M. Paździor, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeństwa
narodowego. Warszawa 2012, s. 260-261.
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władz cywilnych w przygotowaniu mobilizacji, działań służących wykorzystaniu
organizacji społecznych w przygotowaniu obronnym i wzmocnienia działań służby
dyplomatycznej na wypadek wojny.
Autor artykułu postawił tezę, że poprzez odwołanie się do wybranych
aspektów (dziedzin) cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP na wypadek wojny można dowieść kluczowej roli analizowanych działań i wysiłków administracji publicznej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w latach 1938-1939.
Znaczenie władz cywilnych II RP w przygotowaniu mobilizacji
Obrona państwa przed zagrożeniem ze strony zewnętrznego agresora nie
byłaby możliwa bez przygotowania i przeprowadzenia procesu mobilizacji.
Uwzględniając zachowany dorobek archiwalny, należy spróbować obronić pogląd
o istotnej roli władz cywilnych w analizowanym procesie.
W 1938 roku przygotowano dokładny opis czynności polskiego rządu w sferze
przygotowań obronnych w czasie pokoju, na wypadek wybuchu wojny, w okresie
poprzedzającym konflikt wojenny oraz w warunkach zarządzenia mobilizacji.
W aspekcie mobilizacji działania administracji publicznej reprezentowanej
na poziomie egzekutywy podzielono na dwie grupy, tj. przypisane do mobilizacji
alarmowej oraz konieczne do przedsięwzięcia w ramach mobilizacji powszechnej.
W pierwszej znalazło się 20 szczególnych działań, w tym następujące
5
przykładowe:
 ograniczenie wiz wjazdowych i tranzytowych do II RP na mocy zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych;
 wstrzymanie albo ograniczenie wydawania paszportów na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów;
 uruchomienie kredytów wojennych dekretem Prezydenta RP w oparciu
o uchwałę lub pełnomocnictwo Rady Ministrów;
 zainicjowanie mobilizacji aprowizacyjnej na obszarze całego państwa;
 powołanie funkcjonariuszy pocztowych i telegraficznych do wojskowej
służby łączności na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych;
 powołanie funkcjonariuszy dróg lądowych oraz rzecznych do wojskowej
służby drogowej w oparciu o zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych;
 unieruchomienie prywatnych radiostacji, a także prywatnych radioodbiorników u osób podejrzanych na mocy zarządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych;
 opróżnienie cywilnych szpitali na przyszłym obszarze wojennym.
W ramach mobilizacji powszechnej rząd RP zaproponował wdrożenie
41 szczególnych zadań koniecznych dla wysiłków organów administracji publicznej
w cywilnym systemie przygotowania obronnego II RP. Wśród przykładowych zadań
6
znalazły się następujące:
 utrzymanie zasady miesięcznego budżetowania wpływów i wydatków
państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, przy udziale
Ministra Skarbu i innych ministrów;
5

Wykaz czynności do wykonania w zakresie przygotowań obronnych w czasie pokoju, w okresie
poprzedzającym zagrożenie, w czasie zagrożenia, mobilizacji i wojny (1938), CAW, Sekretariat KOR,
sygn. I.303.13.23.
6
Tamże.
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 ustanowienie delegatów do władz samorządu i instytucji publicznoprawnych do koordynowania polityki gospodarczej z polityką gospodarczą
państwa w oparciu o dekret Prezydenta RP na podstawie pełnomocnictw;
 zawieszenie reformy rolnej dekretem Prezydenta RP na podstawie
pełnomocnictw;
 ograniczenie podróży obiektów pływających w morskiej żegludze;
 zarządzenie powrotu z zagranicy polskich obywateli zdolnych do służby;
 skrócenie terminu meldunkowego do 24 godzin na mocy rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych;
 tworzenie okręgów szpitalnych i włączenie do nich szpitali prywatnych
na mocy dekretu Prezydenta RP w oparciu o pełnomocnictwa;
 redukcja pomocy lekarskiej dla funkcjonowania państwa według rozporządzenia Rady Ministrów.
Z wymienionych zadań wynika, że poszczególne organy administracji
publicznej najwyższego szczebla spełniały istotne zadania i funkcje w cywilnym
obszarze przygotowania obronnego na przykładzie udziału w przygotowaniu
mobilizacji, zarówno alarmowej, jak i powszechnej. Szczególną rolę należy
przypisać Prezydentowi RP, Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz Ministrowi
Spraw Wojskowych.
Istotnym wydarzeniem związanym z przygotowaniem mobilizacji na potrzeby
obronności państwa polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej było
7
zarządzenie z 23 marca 1939 roku o. mobilizacji marcowej. Należy stwierdzić,
że zachowane archiwalia potwierdzają zaangażowanie władz cywilnych w prowadzeniu prac nad mobilizacją marcową, o czym może świadczyć przyjęta przez
Radę Ministrów 23 marca 1939 roku uchwała o powołaniu na dodatkowe ćwiczenia
wojskowe żołnierzy rezerwy (na wniosek szefa resortu spraw wojskowych).
Przyznawała ona szefowi resortu spraw wojskowych kompetencję do powołania
na okres do 6 tygodni oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy na dodatkowe
ćwiczenia wojskowe. Uchwałę uzasadniono ówcześnie panującą sytuacją międzynarodową, która – w ocenie Rady Ministrów – wymagała zwiększenia stanów
8
WP w gotowości bojowej.
23 marca 1939 roku Rada Ministrów, uwzględniając wnioski Ministra Spraw
Wojskowych, przyjęła również 5 innych uchwał i rozporządzeń umożliwiających
sprawne przeprowadzenie procesu mobilizacji wojskowej. Na ich mocy szef resortu
spraw wojskowych uzyskał kompetencje do wprowadzenia i egzekwowania
obowiązku pełnienia przez mężczyzn na obszarze całego państwa pomocniczej

7

Objęła ona jednostki Dowództw Okręgu IX Korpusu w Brześciu nad Bugiem (dokładnie: 9., 20. i 30.
Dywizję Piechoty oraz Nowogródzką Brygadę Kawalerii), a także IX DOK w Łodzi (26. Dywizję
Piechoty). Zarządzenie mobilizacji było bezpośrednim następstwem wysuniętych 21 marca 1939 roku
żądań Hitlera odnośnie wcielenia Gdańska do III Rzeszy i zapewnienia eksterytorialności autostrady
oraz linii kolejowej przez polskie Pomorze Gdańskie z Rzeszy w kierunku Prus Wschodnich.
B. Solarski, Bitwa nad Bzurą: w 70. rocznicę (1939-2009), „Notatki Płockie”, 2009, nr 54/2, s. 42.
8
Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały o powołaniu
na dodatkowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy z 23 marca 1939 roku, AAN, Prezydium Rady
Ministrów, sygn. 2-1(9).
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9

służby wojskowej, powołania do czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz
10
pospolitego ruszenia, wprowadzenia w państwie obowiązku ponoszenia rzeczo11
12
wych świadczeń wojennych, a także osobistych świadczeń wojennych, jak
również wprowadzenia obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, pojazdów
13
mechanicznych, wozów i rowerów dla potrzeb obrony państwa.
Współpracę władz administracji cywilnej z władzami wojskowymi przy
realizacji mobilizacji marcowej można ocenić najkorzystniej, jeśli chodzi o udział
organów administracji centralnej. W elaboracie dowódcy OK IX Brześć nad
Bugiem, gen. F. Kleeberga, pojawił się następujący pogląd: „współpraca władz
administracji ogólnej I instancji nie nasuwa żadnych zastrzeżeń w czasie
14
wykonywania mobilizacji”.
Według polskiego dowódcy, należało jednak
podkreślić pewne braki, jeśli chodzi o zaangażowanie administracji niższego
stopnia w usprawnianiu procesu mobilizacji marcowej. Najważniejsze dotyczyły
niedostatecznie licznej obsady posterunków Policji Państwowej w czasie
rozsyłania powołań rezerwistom, związanej z tym trudności w zapewnieniu
porządku publicznego w czasie mobilizacji i zbyt częstego powoływania do służby
sołtysów, wójtów i sekretarzy gminnych, co powodowało trudności w pracy
urzędów gminnych na rzecz wojska. Dostrzeżono niekonsekwencję działań części
komend rejonów uzupełnień (KRU) polegającą na rozsyłaniu przedstawicielom
niektórych profesji (piekarzom, kowalom, rzeźnikom) równocześnie z kartami
powołania do świadczeń osobistych na rzecz wojska także kart powołań do
wojska. Wykazano złą kalkulację świadczeń rzeczowych i osobowych na rzecz
wojska, przekazywanych w zbyt wczesnych terminach oraz przy nadmiernej
15
biurokratyzacji.
Znaczenie udziału władz cywilnych w przygotowaniu mobilizacji wzrosło od
września 1938 roku w warunkach realizowanej przez WP akcji rewindykacji Śląska
Zaolziańskiego. Na poziomie organów administracji ogólnej, w jednostkach Policji
Państwowej i zarządach gmin 24 września 1938 roku zarządzono pogotowie
władz, które 1 października rozszerzono na obszar całego państwa oraz pozostałe
władze administracji cywilnej. Z zachowanych archiwaliów wynika, że jako modelową współpracę władz cywilnych i wojskowych w przygotowaniu i ułatwianiu
9

Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały
o wprowadzeniu obowiązku pełnienia przez mężczyzn pomocniczej służby wojskowej z 23 marca
1939 roku, AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 2-1(9).
10
Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały o powołaniu
do czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy i pospolitego ruszenia z 23 marca 1939 roku, AAN,
Prezydium Rady Ministrów, sygn. 2-1(9).
11
Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia
o wprowadzeniu na obszarze całego państwa obowiązku rzeczowych świadczeń wojennych z 23
marca 1939 roku, AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 2-1(9).
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Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia
o wprowadzeniu na obszarze całego państwa obowiązku osobistych świadczeń wojennych z 23
marca 1939 roku, AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 2-1(9).
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Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia
o wprowadzeniu na obszarze całego państwa obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych,
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Elaborat dowódcy OK IX Brześć nad Bugiem, gen. bryg. Franciszka Kleeberga, dla szefa
Sztabu Głównego pt. Ogólne uwagi i wnioski z mobilizacji alarmowej z 6 kwietnia 1939 roku, CAW,
Oddział I SG WP, sygn. I.303.3.368.
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Tamże.
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mobilizacji należy traktować sytuację w województwie śląskim. Dla zaspokojenia
potrzeb organów wojskowych organy administracji cywilnej realizowały takie
działania, jak ograniczenie ruchu na niektórych drogach, zwłaszcza ruchu turystycznego, pomoc w organizacji pomieszczeń dla wojska w szpitalach cywilnych
w Bielsku, Bystrej, Pszczynie, Orzeszu i Rybniku (łącznie 450 łóżek), zorganizowanie pogotowia technicznego w celu prowizorycznej naprawy dróg oraz mostów
i usprawnienie kontroli ruchu na drogach. Ważnym środkiem współpracy było
informowanie przez delegatów wojewody śląskiego władz i dowództw wojskowych
o nastrojach miejscowej ludności, zwłaszcza stosunku do ponoszenia świadczeń
16
osobistych i rzeczowych na rzecz wojska.
W maju 1939 roku Departament Polityczny MSW opracował wytyczne
podziału na grupy oraz unieruchomienia głównych typów podmiotów działających
na szkodę interesów obronnych II RP w warunkach zwiększenia zagrożenia
wojennego. Wytyczne zostały przekazane kierownikom powiatowych władz
administracji ogólnej, jako podmiotom zaangażowanym w walkę z akcją szpiegowską i dywersyjną przeciwko II RP. Na poziomie resortu spraw wewnętrznych
przyjęto podział czynników wrogich na 9 grup, które obejmowały kolejno: osoby
zaangażowane na rzecz antypolskiego szpiegostwa, osoby karane sądownie lub
aresztowane za dywersję, zwolnione przez wzgląd na brak obciążających
dowodów, członków organizacji komunistycznych w Polsce, członków nielegalnych
organizacji wywrotowych mniejszości ukraińskiej, niemieckiej, litewskiej, białoruskiej i żydowskiej, w tym wszystkie osoby podejrzane o brak lojalności wobec
II RP, jak również cudzoziemców, w tym obywateli ZSRS oraz Niemiec.
Kierownikom powiatowych władz administracji centralnej polecono dokonać
ewidencji wszystkich obywateli Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska narodowości
niemieckiej w wieku od 17 do 60 lat w przypadku mężczyzn oraz od 19 do 60 lat
w przypadku kobiet. Z kolei w charakterze dominujących środków unieruchomienia
czynników wrogich dla państwa zakwalifikowano aresztowanie oraz internowanie.
Inne środki dotyczyły wydalenia z terenu zagrożenia, wydalenia poza obszar II RP,
a także konfinowania, czyli związania danej osoby z konkretną miejscowością
z zakazem jej opuszczania pod groźbą sankcji karnej. Za techniczne wykonanie
unieruchomienia odpowiadały jednostki Policji Państwowej, działające w porozumieniu z powiatowymi organami administracji ogólnej. W związku z brakiem miejsc
w aresztach policyjnych administracja centralna poleciła jednostkom policyjnym
17
możliwie szybkie przekazywanie zatrzymanych osób władzom sądowym. Należy
ocenić, że wytyczne przyjęte przez MSW stanowiły ważny środek kreowania
kultury bezpieczeństwa i ochrony przed wpływem różnych grup czynników
wywrotowych w przededniu wybuchu II wojny światowej, a tym samym wpisywały
się w misję udziału organów administracji cywilnej w przygotowaniu obronnym
II RP na wypadek wojny.
30 czerwca 1939 roku dyrektor Biura Wojskowego MSW przekazał szefowi
Oddziału I SG WP uwagi wojewodów w przedmiocie kooperacji powiatowych władz
administracji ogólnej z władzami wojskowymi, jeśli chodzi o realizację nowych
16

Informacja dyrektora Biura Wojskowego MSW dla szefa Sztabu Głównego WP pt. Sprawozdanie
z okresu przygotowania na wypadek akcji zbrojnej z 19 grudnia 1938 roku, CAW, Sekretariat KOR,
sygn. I.303.13.131.
17
Wytyczne aktualizacji elaboratu unieruchomienia i wprowadzania podziału na grupy z 23 maja 1939
roku, AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 933.

28
_____________________________________________________________________________

przepisów mobilizacyjnych. Współpracę ocenił jako poprawną, co wyrażało się
w zainteresowaniu mobilizacją ze strony KRU poprzez zachowanie wymogów
formalnych przy dostarczaniu rezerwistom kart powołań, ich terminowe wręczanie
przez zdecydowaną większość komend, czy uporządkowane przesyłanie kart,
tj. z podziałem na poszczególne kolory. Znaczące opóźnienia w wysyłce kart lub
braki w uporządkowaniu uzyskanego materiału dostrzeżono w przypadku
niektórych KRU z województwa wołyńskiego (w Kowlu, Lubomlu, Horochowie
i Zdołbunowie), a także KRU Warszawa-Miasto I. W ocenie dyrektora Biura
Wojskowego MSW powyższe trudności nie rzutowały niekorzystnie na ogólną
ocenę zaangażowania KRU w perspektywie „dużej staranności oraz zrozumieniu
18
wagi zadania” przy wykonaniu zarządzeń na potrzeby mobilizacji w przededniu
wybuchu wojny.
Postulaty wykorzystania organizacji społecznych w przygotowaniu
obronnym II RP
W latach 1938-1939 pojawiły się pierwsze plany i propozycje władz,
dotyczące włączenia organizacji społecznych do cywilnego obszaru przygotowania
obronnego II RP na wypadek spodziewanej agresji ze strony Niemiec
19
hitlerowskich. Świadczy o tym przynajmniej kilka zachowanych dokumentów,
w tym jedno z pism dyrektora Biura Wojskowego MSW z 5 kwietnia 1939 roku.
Dowodzono w nim, że na terytorium Polski funkcjonowały ówcześnie liczne
organizacje społeczne gotowe do podjęcia wysiłków na rzecz skuteczniejszej
obrony obszaru państwa w warunkach ewentualnej agresji zbrojnej któregokolwiek
z sąsiadów. W ocenie kierownictwa Biura Wojskowego MSW dotyczyło to organizacji, instytucji i stowarzyszeń o charakterze charytatywnym, gospodarczym,
finansowym i zawodowym, zarówno tych działających dobrowolnie, jak i przymusowo z mocy obowiązującego prawa. Postulowano zarazem włączenie powyższych zagadnień w zainteresowanie MSW oraz Sztabu Głównego WP i opracowanie dokładnego spisu organizacji społecznych, które mogłyby okazać się
użyteczne na potrzeby wzmacniania systemu przygotowania obronnego II RP
na wypadek wojny. Spis miał obejmować podanie pełnej nazwy organizacji, jej
siedziby, terenu działań, ilości i rozmieszczenia oddziałów oraz podstawowej
charakterystyki działalności wraz z opinią co do możliwości pracy na wypadek
20
konfliktu zbrojnego na terytorium Polski.
Istotnym elementem przygotowania obronnego państwa polskiego w obszarze
cywilnym w końcowych latach dwudziestolecia międzywojennego uczyniono
szansę wykorzystania organizacji społecznych w działaniach propagandowych,
zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak ocenia się w literaturze przedmiotu, poważną
18

Pismo dyrektora Biura Wojskowego MSW do szefa Oddziału I SG WP przekazujące uwagi
wojewodów dotyczące współpracy powiatowych władz administracji ogólnej z władzami wojskowymi
na szczeblu KRU w związku z wdrożeniem nowych przepisów mobilizacyjnych z 30 czerwca 1939
roku, CAW, Oddział I SG WP, sygn. I.303.3.506.
19
Szerzej na temat uwarunkowań i praktycznych postaw różnych grup społecznych w obliczu agresji
zbrojnej i działań WP w 1939 roku zob. A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie w wojnie
obronnej 1939. Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań
wojennych. Warszawa 1988, s. 73-188.
20
Pismo dyrektora Biura Wojskowego MSW do ministerstw w sprawie możliwości włączenia organizacji
społecznych w przygotowania obronne państwa z 5 kwietnia 1939 roku, AAN, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, sygn. 10688.
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rolę mogła odegrać Polonia zagraniczna. Strona polska, zarówno w procesie
formułowania koncepcji obronnej państwa przed wybuchem II wojny światowej, jak
również w warunkach prac Rządu RP na emigracji po jej wybuchu, wysuwała
liczne propozycje sugerujące możliwość włączenia Polonii zagranicznej do wysiłku
wojennego. Szczególne znaczenie przewidywano do rekrutowania ochotników
Wojska Polskiego z takich państw, jak Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada i państw Ameryki Południowej. Równie ważnym zadaniem,
koordynowanym przy udziale organów administracji centralnej w kraju, miało
być rozwijanie w środowiskach polonijnych propagandy antyniemieckiej, uwidaczniającej przy okazji rządom i społeczeństwom w państwach przyjmujących, jak
21
duże zagrożenie miała stanowić niemiecka ekspansja.
W związku z postulowanym włączeniem organizacji społecznych do przygotowań obronnych II RP po wybuchu II wojny światowej pojawiła się propozycja
określenia zasad kierowania harcerstwem polskim, zwłaszcza prężnie działającym
na Litwie. Wartość pracy polskiego harcerstwa na Litwie oceniano jako istotną
w związku z możliwością wykorzystania „wysoce ideowej grupy młodzieży w akcji
22
terenowej”. Jednocześnie – w obliczu braków organizacyjnych – polecono
stworzyć jednolitą komendę drużyn harcerskich, aby skuteczniej koordynować
akcję ewentualnego wykorzystania ruchu harcerskiego w obronie cywilnej państwa
23
po agresji hitlerowskiej. Propozycja wykorzystania ruchu harcerskiego na potrzeby wzmocnienia cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP doczekała się
pełniejszej realizacji umacniania kultury bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie, jeśli uwzględnić wiedzę historyczną, z której wynika, że już we wrześniu
1939 roku powołano do życia konspiracyjny związek harcerski Szare Szeregi,
24
będący kryptonimem Związku Harcerstwa Polskiego.

21

T. Panecki, Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940-1944). Akcja
Kontynentalna. Warszawa 1986, s. 89. O szczególnym potencjalne Polonii zagranicznej dla
umacniania wysiłków państwa w cywilnym obszarze planowania obronnego II RP tuż przed
wybuchem II wojny światowej wspominano także w korespondencji Departamentu Uzupełnień
Ministerstwa Spraw Wojskowych z Departamentem Konsularnym MSZ. Zob. Pismo szefa
Departamentu Uzupełnień Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Konsularnego MSZ
w sprawie służby wojskowej obywateli polskich zamieszkałych we Francji z 19 maja 1939 roku, AAN,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 10456. Z zachowanych archiwaliów wynika, że szereg
organizacji społecznych działających za granicą samodzielnie zwróciło się z zapytaniami do Sztabu
Głównego WP w sprawie wytycznych postępowania po wybuchu wojny. Przewidywano szczególną
rolę placówek konsularnych II RP jako łączników między Sztabem Głównym WP a Polonią
zagraniczną w przekazywaniu instrukcji i wytycznych udziału polonijnych organizacji społecznych
i politycznych, użytecznych w procesie skuteczniejszego przygotowania obronności państwa
w obszarze cywilnym. Pod adresem wspomnianych organizacji sformułowano trzy główne zadania,
tj. utrzymanie polskiego stanu posiadania, użycie dotychczasowych wpływów politycznych
i ekonomicznych dla potrzeb polskiej propagandy w ewentualnej pomocy dla Polski w danym
państwie przyjmującym, a także aktywne uczestnictwo w pracach natury humanitarnej na rzecz
Polaków, osób poszkodowanych oraz jeńców wojennych. Pismo szefa Sztabu Głównego WP do MSZ
w sprawie zadań Polaków za granicą na wypadek wojny z 22 sierpnia 1939 roku (wraz z załącznikiem
pt. Wnioski organizacji społecznych w sprawie Polaków za granicą na wypadek wojny), AAN,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 10367.
22
Pismo posła RP Franciszka Chorwata do MSZ w sprawie określenia zasad kierowania harcerstwem
polskim na Litwie po wybuchu wojny z 2 września 1939 roku, AAN, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, sygn. 10688.
23
Tamże.
24
A. Aksamitowski, Polski wysiłek zbrojny. Jesień 1939-wiosna 1943. Warszawa 2003, s. 82.
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W sierpniu 1939 roku Minister Spraw Zagranicznych w korespondencji
z szefem Sztabu Głównego WP przedstawił wnioski oraz rekomendacje w związku
z wykorzystaniem potencjału pracy organizacji społecznej w postaci Światowego
Związku Polaków z Zagranicy. Organizacja posiadała biuro w Warszawie, którego
pracowników opłacano z budżetu MSZ. Reprezentowała w szczególności interes
utrzymania więzi kulturalnych Polonii zagranicznej z państwem polskim, a także
25
popierania działalności rządu RP wśród środowisk za granicą. Najważniejszym
usprawnieniem tej pracy oraz pozostałych organizacji społecznych miało być
ukształtowanie praktyki, zgodnie z którą miałyby one kierować wnioski i postulaty
na temat swojego udziału w przygotowaniu obronnym państwa bezpośrednio
do Departamentu Konsularnego MSZ, celem uniknięcia wielotorowości komunikacji
oraz zabierania cennego czasu najwyższym czynnikom państwowym. W ocenie
szefa resortu spraw zagranicznych: „posługiwanie się firmą społeczną ma na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i poufności naszych poczynań, gdyż chodzi o sprawy
niejednokrotnie natury bardzo dyskretnej oraz o Polaków – obywateli państw
26
obcych”.
Przygotowanie i postulowane działania służby dyplomatycznej na wypadek wojny
W ramach niemilitarnego obszaru przygotowania obronnego państwa należy
sytuować również włączenie służby dyplomatycznej i odpowiednie przygotowanie
personelu dyplomatycznego do zabezpieczenia interesów narodowych w sferze
bezpieczeństwa. Zasadniczą część pracowników etatowych służby dyplomatycznej
stanowią zazwyczaj urzędnicy państwowej służby cywilnej, co dotyczyło także
27
sytuacji ukształtowanej w II RP. Zdaniem A. Wasilewskiego, w drugiej połowie
lipca 1939 roku placówkom dyplomatycznym i urzędom konsularnym RP za granicą wydano instrukcje celem ich właściwego przygotowania się do funkcjonowania
28
w warunkach wojny. W rzeczywistości proces ten rozpoczął się wcześniej,
bo w marcu 1939 roku, kiedy dyrektor Biura Personalnego MSZ poinformował
29
Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej o przedsięwziętych przygoto25

Organizacja powstała formalnie w 1934 roku w wyniku przekształcenia utworzonej 5 lat wcześniej
Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy. Wieloletnim prezesem Związku był późniejszy Prezydent
RP na uchodźstwie, Władysław Raczkiewicz. D.R. Gabaccia, D. Hoerder, A. Walaszek, Emigration
and Nation Building during Mass Migrations from Europe, (in:) Citizenship and Those Who Leave. The
Politics of Emigration and Expatriation, ed. N.L. Green, F. Weil, University of Illinois Press, UrbanaChicago 2010, p. 79.
26
Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do szefa Sztabu Głównego WP w sprawie zadań Polaków
za granicą na wypadek wojny z 28 sierpnia 1939 roku, AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
sygn. 10367.
27
W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność. Toruń 2006,
s. 280.
28
A. Wasilewski, Polska służba konsularna 1918-1939. Toruń 2004, s. 159.
29
Sekretariat KOR stanowił organ wykonawczy KOR, jako powołanego w 1936 roku na mocy dekretu
głowy państwa jednego z naczelnych organów władzy wojskowej (obok Generalnego Inspektoratu Sił
Zbrojnych oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych). KOR został powołany w miejsce dotychczasowego
Komitetu Obrony Państwa, realizując funkcje związane z przygotowaniem obrony państwa, w tym
z formułowaniem wytycznych i wymianą informacji z Radą Ministrów. W zakresie sprawowanych
działań rolą Sekretariatu KOR pozostawało zwłaszcza przygotowywanie posiedzeń oraz opracowywanie protokołów z ich realizacji, wraz z rozesłaniem do poszczególnych ministerstw, a także
czuwanie nad wdrażaniem uchwał i decyzji KOR. Zob. A. Nawrocki, Zabezpieczenie logistyczne
wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939. Warszawa 2002, s. 144 i 207.
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waniach MSZ i jego placówek zagranicznych do pełnienia zadań w warunkach
konfliktu zbrojnego. W dokumencie polecono zintensyfikować działania MSZ
oraz podległych mu urzędów cywilnych i zorientować wysiłek na 5 głównych
30
aspektów, tj.:
 zaopatrzenia państwa w czasie wojny w niezbędne surowce oraz materiały
wojenne (metale i rudy, surowce chemiczne, surowce włókiennicze,
kauczuk, skóry i garbniki, nasiona i tłuszcze oraz artykuły kolonialne –
pozyskiwane z uwzględnieniem 3 baz surowcowych, tj. afrykańskiej,
śródziemnomorskiej i południowoamerykańskiej);
 zapewnienia ochrony transportu i komunikacji pomiędzy Polską i państwami traktowanymi jako kraje o szczególnym znaczeniu dla II RP podczas
wojny (dotyczyły państw bałtyckich, państw śródziemnomorskich, Grecji,
Bułgarii, Rumunii i Finlandii);
 dotarcia do około 8-milionej grupy Polaków za granicą celem ściągnięcia
możliwie dużej liczby do kraju, uzyskania dopływu kapitału, a także
stosowania różnych środków w celu oddziaływania Polonii na rządy oraz
społeczeństwa w państwach przyjmujących z korzyścią dla II RP;
 prowadzenia działań z zakresu służby informacyjnej przy uwzględnieniu –
jako najistotniejszych – potrzeb wojskowych, obejmujących pozyskanie
do współpracy informatorów w obcych państwach;
 prowadzenia intensywnej i umiejętnej propagandy oraz osłabiania
działalności grup i jednostek wrogich państwu polskiemu.
W omawianym dokumencie znalazły się także wytyczne stworzenia nowej
kadry urzędniczej w ramach MSZ w postaci oficerów rezerwy z przeszkoleniem
w pracy sztabowej. Polecono przygotować służbę dyplomatyczną i konsularną
do powołania nowych placówek zagranicznych w warunkach spodziewanego
31
konfliktu zbrojnego „na terenach mających specjalne znaczenie podczas wojny”.
Część placówek tworzących służbę dyplomatyczną w przededniu wybuchu II wojny
światowej wymagała z kolei reorganizacji, aby lepiej chronić interesy narodowe
32
państwa w sferze obronności z ramienia działalności zagranicznej MSZ.
Skuteczne przygotowanie służby dyplomatycznej do funkcjonowania w dobie
spodziewanego konfliktu zbrojnego wymagało uwzględnienia interesów II RP
na obszarze Wolnego Miasta Gdańska i uregulowania statusu Komisarza
Generalnego RP w Gdańsku. W kwietniu 1939 roku MSZ wydało instrukcję dla
pełniącego funkcję Komisarza Generalnego RP, kpt. dypl. Mariana Chodackiego,
na wypadek prób wtargnięcia obcych sił do gmachu urzędowego, bądź w warun
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Pismo p.o. dyrektora Biura Personalnego MSZ do Sekretariatu KOR w sprawie przygotowania MSZ
i jego placówek zagranicznych do działań na wypadek wojny z 31 marca 1939 roku, AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 1475 A.
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Tamże.
32
O skali problemu właściwego przygotowania służby dyplomatycznej państwa polskiego w przededniu
wybuchu II wojny światowej świadczą dane, zgodnie z którymi funkcjonowały wówczas 72 placówki
konsularne, 30 konsulatów zwykłych i generalnych, 4 samodzielne wicekonsulaty, 8 agencji konsularnych oraz 135 konsulatów i wicekonsulatów honorowych, natomiast w służbie dyplomatycznej
pracowało ogółem 530 urzędników etatowych oraz 763 osób w służbie kontraktowej. J. Łaptos,
Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay. Warszawa 1993, s. 32.
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kach uzyskania polecenia telegraficznego z resortu spraw zagranicznych.
33
Instrukcja – odnosząca się w treści do „urzędów zagranicznych”, a nie tylko do
urzędu znajdującego się w Gdańsku – stanowiła o zakazie opuszczenia gmachu
przed całkowitym zniszczeniem zebranych materiałów, „bezwzględnie zaś przed
34
zniszczeniem szyfrów, aktów specjalnie tajnych, pieczęci, rachunkowości”.
W szczegółowym wykazie polecono spalić, zniszczyć lub naruszyć szyfry, tajne
archiwa, pieczęcie urzędowe, godła, flagi, stemple, książeczki paszportowe,
urządzenia sygnalizacji alarmowej, aparaty antypodsłuchowe, a także wycofać
35
kapitały, papiery i wartościowe przedmioty pozostające w posiadaniu urzędu.
Należy ocenić, że sformułowanie instrukcji postępowania urzędów dyplomatycznych i konsularnych na wypadek prób wtargnięcia obcych sił stanowiło ważny
element ochrony danych wrażliwych, rzutujących na stan obronności i bezpieczeństwa II RP. Przesądzało również o aktywnym zaangażowaniu aparatu
administracji cywilnej – w analizowanym przypadku reprezentowanego przez MSZ
– w rozwijaniu cywilnego obszaru przygotowania obronnego państwa. Warto
dodać, że 13 kwietnia 1939 roku MSZ opracowało projekt instrukcji do wszystkich
placówek zagranicznych RP na wypadek wybuchu wojny, w którym uregulowało
sposób postępowania z szeroko rozumianymi danymi wrażliwymi i tajnymi
materiałami. Polecono palić szyfry i odpowiednio wcześnie zgromadzić w pokoju
36
zabezpieczającym cały materiał placówki zagranicznej podlegający zniszczeniu.
Elementem skuteczniejszego przygotowania administracji państwowej
szczebla centralnego na wypadek wojny oraz udziału MSZ w przygotowaniu
obronnym, a tym samym kreowaniu kultury bezpieczeństwa, należy traktować
umocnienie kontaktów między urzędnikami MSZ a Sztabem Głównym WP.
W kwietniu 1939 roku komórka organizacyjna resortu spraw zagranicznych
wystosowała do szefa Sztabu Głównego WP pismo w sprawie potrzeby
przeszkolenia urzędników etatowych MSZ w wyższych sztabach wojskowych.
Uwzględniono propozycję szkoleń wojskowych odbywanych nie w pułkach, ale
bezpośrednio w poszczególnych wyższych instytucjach wojskowych, przy zaakcentowaniu specjalnej potrzeby zacieśnienia kontaktów między MSZ a Sztabem
Głównym WP. Analizowana forma kooperacji miałaby – w ocenie kierownictwa
MSZ – przyczynić się do wzmocnienia łączności między administracją szczebla
centralnego a władzami wojskowymi i wyeliminować ewentualne techniczne
37
trudności w tej dziedzinie.
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Instrukcja MSZ do Komisarza Generalnego RP w Gdańsku z 13 kwietnia 1939 roku, AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 1475 A.
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Tamże.
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Tamże.
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Projekt pisma do placówek RP ewentualnie zagrożonych z 13 kwietnia 1939 roku, AAN, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, sygn. 1475 A.
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Pismo Podsekretarza Stanu w MSZ do szefa Sztabu Głównego WP w sprawie możliwości przeszkolenia urzędników MSZ w wyższych sztabach wojskowych z 29 kwietnia 1939 roku, AAN, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, sygn. 1475 A.
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Podsumowanie i wnioski
Przedstawione argumenty pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków podsumowujących analizę:
1. Rozwijanie cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP na wypadek
wojny w latach 1938-1939 miało charakter uzupełniający wobec rozwoju
struktur militarnych, jako wyspecjalizowanych w sferze gwarantowania
obrony przed zagrożeniem zewnętrznym.
2. W obszarze udziału władz cywilnych w przygotowaniu mobilizacji rolą organów administracji na poziomie rządowym i samorządowym było sprawne
przeprowadzenie mobilizacji w celu wyposażenia WP w niezbędną siłę
ludzką oraz zasoby materialne.
3. W dziedzinie wykorzystania organizacji społecznych do celów obronności
w końcowych latach funkcjonowania II RP zarysowały się próby
pozyskania wielomilionowej społeczności zarówno w kraju, jak i za granicą,
gotowej wesprzeć różnymi środkami wysiłki państwa służące obronie
niezależności i suwerenności narodowej.
4. W demokratycznym państwie funkcjonującym w obliczu zagrożenia agresją
zbrojną istnieje potrzeba właściwej organizacji służby dyplomatycznej oraz
konsularnej, co wiąże się z ochroną danych i informacji wrażliwych przed
trafieniem „w ręce” wroga. Postulat ten doczekał się realizacji w warunkach
rozwoju cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP na wypadek
wojny w latach 1938-1939.
W oparciu o zaprezentowane argumenty można potwierdzić wstępną tezę
artykułu, zgodnie z którą poprzez odwołanie się do wybranych aspektów (dziedzin)
cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP na wypadek wojny można
ukazać kluczową rolę analizowanych działań i wysiłków administracji publicznej
w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa w latach 1938-1939. Skupienie
się przez aparat państwowy wyłącznie na rozwijaniu militarnego obszaru przygotowania obronnego w warunkach bezpośredniego zagrożenia agresją zbrojną nie
byłoby dostatecznie efektywne bez uwzględnienia działań charakterystycznych dla
obrony cywilnej. Zachowane archiwalia świadczą o nasilonej aktywności i istotnej
roli administracji cywilnej w rozwijaniu sfery obronności, a przez to również kultury
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1938-1939.
Streszczenie
W artykule przyjęto cel udowodnienia roli cywilnego obszaru przygotowania
obronnego II RP na wypadek wojny w kreowaniu i umacnianiu kultury
bezpieczeństwa narodowego w latach 1938-1939. Analizę oparto na materiale
archiwalnym zgromadzonym w Centralnym Archiwum Wojskowym w WarszawieRembertowie oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a także krytycznych
studiach piśmiennictwa.
Postawiono tezę, że poprzez odwołanie się do wybranych aspektów (dziedzin)
cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP na wypadek wojny można
dowieść kluczowej roli analizowanych działań administracji publicznej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w latach 1938-1939.
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Udział władz cywilnych w przygotowaniu mobilizacji, stworzenie podstaw
wykorzystania organizacji społecznych na potrzeby wzmocnienia obronności,
a także przygotowanie działań służby dyplomatycznej na wypadek wojny, to ważne
aspekty rozwijania cywilnego obszaru przygotowania obronnego II RP w latach
1938-1939. Przedstawione wysiłki aparatu administracji centralnej wpisywały się
w kształtowanie kultury bezpieczeństwa w Polsce w analizowanych latach.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, bezpieczeństwo, obrona cywilna,
obronność
Summary
The article adopted the goal of proving the role of the civil defense preparation
area of the Second Polish Republic in the event of war in creating and
strengthening the national security culture in 1938-1939. The analysis was based
on archival material collected in the Central Military Archive in Warsaw-Rembertów
and the Archive of New Files in Warsaw, as well as critical studies of the literature.
A thesis was put forward that by referring to selected aspects (domains) of the
civil defense preparation area of the Second Republic of Poland in the event
of war, the key role of the analyzed public administration activities in shaping the
security culture in 1938-1939 can be demonstrated.
The involvement of civil authorities in the preparation of mobilization,
the creation of a basis for the use of social organizations for the needs
of strengthening defense, and the preparation of diplomatic services in the event
of war are important aspects of the development of the civil defense preparation
area of the Second Polish Republic in 1938-1939. The presented efforts of the
central administration apparatus contributed to shaping the security culture
in Poland in the analyzed years.
Key words: public administration, security, civil defense, defense
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Paweł OLBRYCHT
Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
EUROPEJSKA INTEGRACJA W ZAKRESIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ – KONCEPCJE
I ZAŁOŻENIA
Wstęp
II Wojna Światowa z pewnością stanowi jeden z najważniejszych momentów
w historii ludzkości. Jej tragiczne skutki spowodowały proces nieodwracalnej
zmiany w postrzeganiu stosunków międzynarodowych, determinujących funkcjonowanie świata.
Wiązało się to z realizacją kluczowego zamierzenia jakim było zapewnienie
trwałego pokoju w Europie. W tym celu, w krótkim okresie po II Wojnie Światowej
społeczność zachodnioeuropejska od początku dążyła do pełnienia funkcji
jednolitego, spójnego podmiotu w sferze stosunków międzynarodowych.
Pierwsze próby wspólnotowych rozwiązań w tej dziedzinie datuje się na lata
50. XX w. Wieloletnie działania doprowadziły w 1992 r. do stworzenia na mocy
Traktatu o Unii Europejskiej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa –
WPZiB (ang. Common Foreign and Security Policy – CFSP) i umocowania jej
w II filarze Unii Europejskiej. Późniejsze zapisy i nowelizacje traktatowe nadały
jej obecny kształt, przede wszystkim za sprawą Traktatu z Lizbony.
Współczesny wymiar systemu współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest rezultatem wieloletniego procesu, wymagającego od członków UE stałego wypracowywania kompromisów. Doprowadził on do utworzenia regulacji prawnych zawartych
w takich dokumentach jak:
- Jednolity Akt Europejski (JAE) z 1986 r.;
- Traktat o Unii Europejskiej (TUE) z 1992 r.;
- Traktat z Amsterdamu z 1997 r.;
- Traktat z Nicei z 2001 r.;
- Traktat z Lizbony z 2007 r.
Pierwsze inicjatywy wspólnotowe
Za początek militarnej współpracy państw europejskich uznaje się brytyjskofrancuski sojusz wojskowy z 4 marca 1947 r,, tzw. Traktat z Dunkierki (inaczej
1
Traktat Przymierza). Porozumienie to było symbolicznym sojuszem, skierowanym
głównie przeciwko Niemcom. Kolejnym krokiem, znacznie istotniejszym dla
integracji politycznej Europy miała być inicjatywa Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii,
Holandii i Luksemburga, którym było podpisanie 17 marca 1948 r. w Brukseli
Traktatu o Współpracy Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej oraz o Obronie
Zbiorowej (tzw. Paktu Brukselskiego), który miał być podstawą działania Unii
Zachodniej (UZ). Sojusz ten miał spełniać charakter obronny, a także instrumentu
1

P. Turczyński, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (w:) W. Bokajło,
A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki. Wrocław 2009, s. 500.
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integracji militarnej Europy i utrzymania obecności Stanów Zjednoczonych
w regionie. Strony zobowiązywały się w nim m. in. do pokojowego rozwiązywania
konfliktów oraz wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku na terytorium któregoś
z tych państw. 9 maja 1950 r. Robert Schumann, francuski minister spraw
zagranicznych zaproponował rządom Europy Zachodniej, aby produkcję oraz
zasoby węgla i stali powierzyć nadzorowi organizacji międzynarodowej „Wysoka
Władza”. Efektem tego było podpisanie w kwietniu 1951 r. Traktatu o Europejskiej
2
Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS).
Europejska Wspólnota Obronna i Unia Zachodnioeuropejska
24 października 1950 r. premier Francji Rene Pleven zaproponował powołanie
wspólnej armii zachodnioeuropejskiej. Wzorem dla planu Plevena była powstająca
w tym samym czasie Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W maju 1952 roku
w Paryżu podpisano układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO).
Miała ona stanowić początek europejskiego systemu obronnego i stać się częścią
systemu bezpieczeństwa tworzonego wraz z NATO. Przewidywano w niej m.in.
utworzenie Europejskich Sił Zbrojnych, których status miał być równy siłom
zbrojnym pojedynczych państw członkowskich. W skład wojsk miały wchodzić
3
kontyngenty przekazywane przez każde ze stron EWO. Wspólne siły zbrojne
miały być podporządkowane ponadpaństwowemu urzędowi (z wyjątkiem sił
zamorskich i policyjnych). Koszty ich organizacji miał pokrywać wspólny europejski
fundusz obrony, planowano także wspólny program zbrojeń. W skład zintegrowanych korpusów miały wchodzić grupy bojowe liczące 13-15 tys. żołnierzy.
Wspólne miały być również siły powietrzne i szkolnictwo wojskowe. Traktat
powołujący do życia EWO został podpisany 27 maja 1952 r. przez przedstawicieli
4
Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Republiki Federalnej Niemiec i Włoch.
Kontrolę EWO i EWWiS planowano powierzyć nadzorowi Europejskiej
Wspólnoty Politycznej, której projekt utworzenia przygotowano i zaprezentowano
w marcu 1953 r. Europejska Wspólnota Polityczna początkowo miała być oparta
o rozwiązania przyjęte dla EWWiS i docelowo stać się jedną organizacją. Wówczas
po raz pierwszy w projekcie pojawiły się zapisy odnoszące się do wspólnej polityki
zagranicznej. Przewidywano również utworzenie organów takich jak Parlament
5
(Izba Lordów i Senat) i Trybunał.
Niestabilność polityczna Francji spowodowała, że Zgromadzenie Narodowe
tego kraju odmówiło w sierpniu 1954 r. ratyfikacji Traktatu o EWO. Nie wdrożono
również projektu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Powodem tego była zmiana
6
kierunku politycznego i uznania za priorytetowe spraw gospodarczych.
Mimo niepowodzenia projektów Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej, kraje zachodnioeuropejskie nadal za konieczne
uznawały utworzenie organizacji stwarzającej możliwość kooperacji militarnej.
2

Tamże, s. 500-501.
Traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej, art. 80. http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf (pobrano
10.01.2018 r.).
4
A. Demkowicz, Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony: od EWO
do WEPBiO. Toruń 2007, s. 68-69.
5
R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa 2007, s. 19.
6
Świadczy o tym m. in. utworzenie na mocy Traktatów Rzymskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA).
3
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We wrześniu i październiku 1954 r. w Londynie zorganizowano konferencję, której
celem było ustalenie zmian w Traktacie Brukselskim, tak, aby umożliwić przyłączenie do niego Republiki Federalnej Niemiec (RFN) i Włoch. W wyniku tego,
23 października 1954 r. podpisano tzw. Układy Paryskie, na podstawie których
Unię Zachodnią przekształcono w Unię Zachodnioeuropejską (UZE). W swoim
założeniu miała być ona w dużej mierze uzależniona od NATO, jednak swoje
działania zintensyfikowała dopiero w ostatnim dziesięcioleciu XX w., po upadku
tzw. zimnej wojny i zmiany pierwotnego charakteru Sojuszu z militarnej przeciwwagi Układu Warszawskiego (rozwiązanego w 1991 r.) na działalność spoza
7
art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego.
Do zadań Unii Zachodnioeuropejskiej należały:
- obrona państw zachodnioeuropejskich w przypadku zagrożenia;
- kontrola zakazu posiadania i produkcji przez RFN określonych typów broni,
- kontrola produkcji broni ciężkiej w Europie Zachodniej;
- sprzyjanie rozwojowi stosunków politycznych, ekonomicznych i kultural8
nych państw.
Do krajów założycielskich UZE, czyli Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga
i Wielkiej Brytanii w 1955 r. dołączyły RFN i Włochy, w 1990 r. Hiszpania
i Portugalia, a w 1991 r. Grecja. Członkami stowarzyszonymi były natomiast Turcja,
Norwegia, Islandia. Status obserwatora posiadały Austria, Dania, Finlandia,
Irlandia i Szwecja, a od 1994 r. także kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Na podstawie swojej aktywności w działaniu, koncepcję Unii Zachodnioeuropejskiej ocenić można w kategorii niepełnego wykorzystania jej znacznego
potencjału. Pomimo ponad pięćdziesięcioletniego istnienia swoje działania
realizowała jedynie w latach 90. i na początku XXI w., m. in. w byłej Jugosławii
(wspólnie z NATO), na Dunaju i w Mostarze (1993-1996), Albanii (1997-2001),
obserwacji satelitarnej w Kosowie (1998-1999) i rozminowywania w Chorwacji
9
(1999-2000). Jej działalność ostatecznie wygasła 30 czerwca 2011 r. W większym
stopniu można nazwać ją organizacją polityczną o charakterze militarnym,
niż rzeczywistym sojuszem wojskowym.
Plany Foucheta
W latach 60. ubiegłego stulecia politycy zachodnioeuropejscy zaproponowali
kolejne dwie propozycje współpracy w ramach polityki zagranicznej i bezpie10
czeństwa – tzw. plany Foucheta.
Pierwsza z nich została przedłożona
19 października 1961 r. i nawiązywała do idei Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
Tzw. Pierwszy Plan Foucheta zawierał projekt traktatu ustanawiającego „Unię

7

W ramach misji out of area, wprowadzonych w Koncepcji Strategicznej NATO z 1991 r. Są to misje
nieodnoszące się do art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, stanowiącego o sojuszniczej obronie.
Przykładem misji out of area były IFOR i SFOR w Jugosławii, która nie zaatakowała żadnego
z państw członkowskich Sojuszu, ale jej negatywne skutki mogłyby zagrozić jego krajom członkowskim.
8
K. Sikorska, Unia Zachodnioeuropejska http://uniaeuropejska.org/unia-zachodnioeuropejska/ (pobrano
10.01.2018 r.).
9
M. Mróz, Co to jest ESDI? Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony w dyskursie
politycznym UE, NATO i UZE, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-697.htm (pobrano 10.01.2018 r.).
10
Christian Fouchet był ambasadorem Francji w Kopenhadze. Stał na czele komisji złożonej
z dyplomatów sześciu państw, zwołanej w Paryżu 10-11 lutego 1961 roku.
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Państw”, która miałaby prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz obronną
we współpracy z innymi narodami.
Organami Unii Państw miały być:
- Rada – organ składający się z szefów rządów, spotykających się trzy razy
w roku oraz ministrów spraw zagranicznych obradujących cztery razy
w roku; decyzje Rady miały zapadać wyłącznie przy zachowaniu zasady
jednomyślności;
- Komisja Polityczna z siedzibą w Paryżu, dysponująca personelem wykonującym jej zadania, czyli m.in. opracowywaniem propozycji dla Rady oraz
ich wykonywaniem;
- Zgromadzenie Wspólnot Europejskich mogących debatować i uchwalać
zalecenia we wszystkich sprawach Unii.
Rewizję traktatu przewidziano po okresie trzech lat, po którym dokonano
oceny procesu ujednolicania polityki zagranicznej. Projekt był krytykowany głównie
11
przez Holandię i Belgię, które obawiały się osłabienia pozycji NATO.
Efektem dalszych prac było zaprezentowanie po upływie miesiąca nowego
projektu, tzw. Drugiego Planu Foucheta. Jego celem miało być zbliżanie, koordynowanie i unifikowanie polityki państw członkowskich w zakresie spraw zagranicznych, gospodarki, kultury i obronności. Zmianie miała ulec struktura instytucjonalna
Unii Państw. Obok Rady miał powstać jej niższy organ – Komitet Ministrów,
składający się z ministrów spraw zagranicznych lub edukacji. Ten plan również
został negatywnie przyjęty przez Belgię, Holandię oraz Włochy i w konsekwencji
12
został w kwietniu 1962 r. odrzucony.
Europejska Współpraca Polityczna
Kolejną formą współpracy w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
państw Wspólnot Europejskich była Europejska Współpraca Polityczna (EWP).
W grudniu 1969 r. prezydent Francji, Georges Pompidou, na szczycie Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w Hadze zaproponował stworzenie mechanizmu
EWP. Do opracowania raportu powołano grupę ekspertów, z Etienne Davignonem
13
na czele.
27 października 1970 r. w Luksemburgu przyjęto tzw. Raport
Davignona, zwany inaczej Raportem Luksemburskim, na podstawie którego
utworzono Europejską Współpracę Polityczną. Miała być ona międzynarodową
organizacją stworzoną do wielopoziomowej współpracy na szczeblach ministrów,
dyrektorów politycznych i specjalnych grup roboczych.
Do organów EWP należały Rada składająca się z szefów dyplomacji państw
Wspólnot Europejskich oraz Komitet Polityczny składający się z szefów departamentów politycznych w ministerstwach spraw zagranicznych.
W raporcie określono także cele i metody funkcjonowania EWP. Za nadrzędny
cel uznano zwiększanie wysiłków państw Europy Zachodniej na rzecz rozwoju
gospodarczego swoich krajów oraz poszanowania wolności i praw człowieka.

11

R. Zięba, dz. cyt., s. 21-22.
Tamże, s. 22-23.
13
Etienne Davignon – belgijski dyplomata, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Belgii w latach 1959-1977.
12
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Za cele ogólne uznano ukształtowanie woli zbudowania unii politycznej,
korelację wspólnych polityk państw wspólnoty i zapewnienie wzrostu odpowie14
dzialności Europy za sprawy światowe.
Za mechanizm działania EWP uznano odbywające się co sześć miesięcy
spotkania ministrów spraw zagranicznych pod przewodnictwem ministra kraju
15
sprawującego prezydencję.
Spotkania przygotowywał Komitet Polityczny,
obradujący czterokrotnie w roku. Początkowo posiedzenia Komitetu Politycznego
odbywały się co kwartał, później co miesiąc, a w 1979 r. odbyło się ich aż 21. EWP
posługiwała się narzędziami takimi jak wspólne deklaracje, rezolucje, czy stanowiska dyplomatyczne. Rola EWP miała charakter wyłącznie pragmatyczny,
ponieważ instytucja ta nie została włączona do prawa wspólnotowego.
W latach 70. i 80. XX w. EWP pochylała się nad ważnymi wydarzeniami dla
bezpieczeństwa, takimi jak konflikt na Bliskim Wschodzie, proces Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, załamanie się światowej gospodarki
w latach 1971-1973,rewolucja w Iranie, wojna iracko-irańska w latach 19781981,interwencja radziecka w Afganistanie (1979),”Solidarność” i stan wojenny
16
w Polsce oraz wojna o Falklandy między Wielką Brytanią i Argentyną (1982).
W celu zwalczania zagrożeń w ramach Wspólnot Europejskich decyzją Rady
Europejskiej w 1975 r. powołano wewnętrzną grupę do spraw bezpieczeństwa
TREVI. Stała się ona pierwszym organem współpracy ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości krajów wspólnotowych w zakresie polityki bezpieczeństwa i dała podwaliny do późniejszego wdrożenia Traktatu Amsterdamskiego.
Na strukturę TREVI składają się:
- TREVI I do spraw terroryzmu;
- TREVI II do spraw technik, wyposażenia i szkolenia policyjnego;
- TREVI III do spraw przestępczości zorganizowanej;
- TREVI IV do spraw bezpieczeństwa nuklearnego;
- TREVI V do spraw środków kompensacyjnych dotyczących swobodnego
przepływu osób;
- TREVI VI do spraw Europolu (zwana także grupą ad hoc);
- TREVI 1992 do spraw zbadania konsekwencji zniesienia kontroli na grani17
cach wewnętrznych.
Do 27 stycznia 1986 r., czyli dnia podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego
(JAE), EWP nie posiadała swojego statusu prawnomiędzynarodowego. Rok
wcześniej doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych państw
członkowskich, którego efektem było postanowienie europejskiej współpracy
w dziedzinie polityki zagranicznej, co zostało zatwierdzone przez Radę
Europejską. Zostało ono włączone do JAE jako Tytuł III. Dokument ten stworzył
prawnomiędzynarodowe ramy EWP.

14

R. Zięba, dz. cyt., s. 25.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 19 listopada 1970 r. w Monachium.
P. Turczyński, dz. cyt., s. 504.
17
P. Bryksa, M. Adamczuk, Zarys historii działań integracyjnych UE w obszarze bezpieczeństwa
wewnętrznego (w:) Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.
Szanse i zagrożenia dla Polski, Warszawa 2008. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego https://www.
bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/wybr_zagad08.pdf (pobrano 10.01.2018 r.).
15
16
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Jednolity Akt Europejski
Na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego strony zobowiązały się w ramach
współpracy w zakresie polityki zagranicznej do:
- formułowania i realizacji wspólnej polityki zagranicznej;
- wzajemnych konsultacji w celu jak najefektowniejszego działania;
- definiowania wspólnych zasad i celów;
- zbierania się ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich
co najmniej cztery razy w ciągu roku w ramach EWP;
- zapewnienie przez strony ścisłego związku pomiędzy Parlamentem
Europejskim a EWP;
- spójności polityki zagranicznej Wspólnoty Europejskiej i EWP;
- prowadzenia w razie potrzeby dialogu politycznego z krajami trzecimi oraz
ugrupowaniami regionalnymi;
- dążenia do przyjęcia wspólnych stanowisk w zakresie polityki zagranicznej
18
na arenie międzynarodowej (uzgodnionych w ramach EWP).
Strony zobowiązały się do bliskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa
europejskiego w celu rozwoju polityki zewnętrznej w kwestiach politycznych oraz
gospodarczych aspektów bezpieczeństwa. Jednocześnie przepisy zawarte
w Tytule III nie naruszały możliwości stron do współpracy w zakresie bezpie19
czeństwa w ramach NATO oraz Unii Zachodnioeuropejskiej.
Tytuł III precyzyjnie określił strukturę i zadania poszczególnych organów
EWP. Zadaniami przewodniczącego EWP, którym zgodnie z artykułem 30 ust.
10 a) był Przewodniczący Rady Wspólnot Europejskich było inicjowanie działań,
koordynacja i reprezentowanie stanowisk państw członkowskich w ich stosunkach
z krajami trzecimi w kwestiach związanych z funkcjonowaniem EWP, a także
koordynacja posiedzeń. Natomiast dyrektorzy polityczni ministerstw spraw
zagranicznych państw członkowskich wchodzący w skład Komitetu Politycznego
byli odpowiedzialni za utrzymywanie ciągłości EWP oraz koordynowanie narad
ministrów. Posiedzenie Komisji Politycznej mogło w razie potrzeby odbyć się
w ciągu 48 godzin na wniosek co najmniej trzech państw członkowskich. Zespół
Korespondentów Europejskich zajmował się kontrolą realizacji EWP, natomiast
grupy robocze zbierały się zgodnie z zarządzeniami Komisji Politycznej. JAE
ustanowił stanowisko Sekretarza, który wspierał Przewodniczącego EWP
w przygotowywaniu oraz realizacji działań, a także w sprawach administracyjnych.
Ostatni artykuł Tytułu III zobowiązał strony do zbadania konieczności jego
20
nowelizacji w ciągu pięciu lat od ratyfikacji JAE.
Traktat o Unii Europejskiej
Zakończenie w 1989 r. tzw. zimnej wojny i związany z tym upadek
dwubiegunowego porządku świata spowodował, że zupełnie nowego znaczenia
nabrała kwestia integracji politycznej, w tym wypracowania możliwości rozwoju
mechanizmów oraz metod działania EWP. Konsekwencjami zakończenia tzw.
zimnej wojny były także zmiany geopolityczne w Europie, takie jak m. in. upadek
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zjednoczenie Niemiec i skiero18

Jednolity Akt Europejski, Tytuł. III, art. 1-5 oraz 7-8,Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5; http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027 (pobrano 10.01.2018 r.).
19
Tamże, Tytuł. III, art. 6.
20
Tamże, art. 10-12.
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wanie polityk zagranicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej ku strukturom
zachodnioeuropejskim (m. in. aspiracje dołączenia do NATO po rozwiązaniu
Układu Warszawskiego). Reakcją Wspólnoty Europejskiej na te wydarzenia
było podpisanie 7 lutego 1992 r. w holenderskim mieście Maastricht Traktatu o Unii
Europejskiej (TUE).
Traktat ten pomimo swych legislacyjnych słabości miał fundamentalne
znaczenie dla procesu integracji europejskiej. Jego głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego, a także ochrona
wolności i praw obywateli. Na jego mocy utworzono Unię Europejską opartą
na trzech filarach: Wspólnot Europejskich (łączących dotychczasowe Wspólnoty
Europejskie, EWG, EURATOM), Wspólnoty Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
oraz współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (WSiSW).
Na podstawie Tytułu V TUE Europejska Współpraca Polityczna została
przekształcona we Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB), która stała się II filarem UE. Jest ona jednym z najistotniejszych
elementów działań UE na arenie międzynarodowej, ponieważ jej specyfika przejawia się w trzech aspektach: instrumentalnym, proceduralnym oraz instytucjonalnym.
Celami WPZiB stały się:
- ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezależności UE;
- umacnianie we wszystkich formach bezpieczeństwa UE i jej Państw
Członkowskich;
- utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Aktu Końcowego
z Helsinek i celami Karty Paryskiej;
- popieranie współpracy międzynarodowej;
- rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego, a także
21
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.
UE zobowiązała się do realizacji tych celów poprzez współpracę z wszystkimi
państwami członkowskimi i wyznaczanie wspólnych interesów unijnych w zakresie
22
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Artykuł J. 3 określał natomiast procedurę
przyjmowania wspólnego działania w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. TUE poruszał także kwestię wspólnej polityki obronnej, posiłkując się
23
w tej sprawie opinią Unii Zachodnioeuropejskiej. Jednocześnie udział w strukturach unijnych nie wykluczał działania jej państw członkowskich w ramach
NATO, o ile polityki UE i NATO w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
24
nie były sprzeczne. Najistotniejszą rolę w ramach WPZiB pełniło państwo
sprawujące przewodnictwo w UE. Było ono odpowiedzialne za wprowadzanie
w życie wspólnych środków polegających na wyrażaniu stanowisk UE na arenie
międzynarodowej. Państwo to konsultowało także kierunki polityki zagranicznej
25
i bezpieczeństwa z Parlamentem Europejskim. Dotyczyło to także państw
będących członkami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
21

Traktat o Unii Europejskiej art. J.1 ust. 2.,Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30; http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN (pobrano 10.01.2018 r.).
Tamże, art. J. 1 ust. 3.
23
Tamże, art. J. 4 ust. 1-2.
24
Tamże, art. J. 4 ust. 4-5.
25
Tamże, art. J. 5 ust.1-2, a także art. J. 7.
22

44
_____________________________________________________________________________

Zadaniem Rady Europejskiej było określanie zasad oraz ogólnych wytycznych
WPZiB. Podejmowała ona także decyzje niezbędne do określenia i wprowadzenia
w życie WPZiB. Zapewniała ona jednolitość, spójność i skuteczność działań
UE. Każde państwo członkowskie mogło kierować do Rady swoje zapytania
i propozycje. W przypadkach wymagających natychmiastowego działania
przewodniczący Rady mógł zwołać nadzwyczajne posiedzenie w przeciągu
26
48 godzin. Zadaniem Komitetu Politycznego składającego się z dyrektorów
politycznych ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich UE było stałe
monitorowanie sytuacji międzynarodowej w zakresie WPZiB i wydawanie opinii dla
Rady na swój, bądź jej wniosek. Czuwał także nad wprowadzaniem w życie
27
uzgodnionych decyzji.
Za najpoważniejsze niedoskonałości w zapisach TUE można uznać:
- powszechny brak woli politycznej, ze strony polityków i państw, aby nadać
UE skuteczność w działaniach z zakresu utrzymania bezpieczeństwa;
- wadliwy system podejmowania decyzji – zasada jednomyślności paraliżowała inicjatywy państw zmierzające do szerszej obecności UE na arenie
międzynarodowej;
- brak precyzyjnych zapisów odnoszących się do bezpieczeństwa i wspólnej
polityki zagranicznej, np. kwestii finansowania, czy ustalania wspólnych
28
interesów.
W związku z tym problematyka WPZiB musiała więc znaleźć miejsce
w kolejnych ratyfikowanych traktatach unijnych.
Ewolucja WPZiB po Traktacie o Unii Europejskiej
Traktat z Amsterdamu, podpisany 2 października 1997 r., w Tytule
V rozszerzył działalność WPZiB w stosunku do TUE. Niezmienne pozostały cele
WPZiB, z wyjątkiem dodania ochrony integralności UE. Dodany został także zapis
29
mówiący o ochronie granic zewnętrznych UE. Zmianie nie uległy zadania
obronne, pozostające w gestii Unii Zachodnioeuropejskiej. Dotyczyły one m. in.
wykonywania misji humanitarnych i ratunkowych, utrzymania pokoju oraz misji
30
służących zarządzaniu kryzysami, w tym przywracania pokoju, w których każde
31
państwo członkowskie miało prawo uczestniczyć. Bez zmian pozostała również
kwestia wygłaszania wspólnego stanowiska UE na arenie międzynarodowej oraz
konsultowania decyzji z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa
sprawującego prezydencję z Parlamentem Europejskim. Innowacją było ustanowienie Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej Wysokim Przedstawicielem
32
do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jego zadaniem było
wspieranie państwa sprawującego prezydencję w UE w sprawach dotyczących
33
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Głosowania odbywały się większością
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Tamże, art. J. 8.
Tamże, art. J. 8 ust. 5.
28
A. Demkowicz, dz. cyt., s. 264-265.
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Traktat Amsterdamski, art. 11 ust. 1, Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31, http://eur-lex.europa.eu/legal
-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT (pobrano 10.01.2018 r.).
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Tamże, art.17, ust. 2.
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Tamże, art.17, ust. 3.
32
Tamże, art.18, ust. 3.
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Tamże.
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kwalifikowaną, lecz każdy głosujący miał prawo wstrzymać się od głosu, co nie
34
wpływało jednak negatywnie na podejmowanie decyzji przez większość.
Traktat z Nicei
Na mocy Traktatu z Nicei podpisanego 26 lutego 2001 r. wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa została zdefiniowana jako obejmująca sprawy
dotyczące UE, w tym stopniowe kreowanie wspólnej polityki obronnej, która
mogłaby prowadzić do wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska podejmie taką
35
decyzję. Bez zmian w stosunku do poprzednich traktatów pozostała kwestia
możliwości współpracy państw członkowskich UE w ramach NATO (o ile polityki
te ze sobą nie kolidowały). W Traktacie z Nicei w stosunku do Traktatu
amsterdamskiego Radzie Unii Europejskiej dodano zadanie powołania specjalnego
przedstawiciela, któremu powierzało się mandat w odniesieniu do poszczególnych
36
spraw politycznych. Natomiast podobnie jak w traktacie z 1997 r. Rada UE mogła
upoważnić państwo sprawujące prezydencję do podjęcia rokowań, m.in. z orga37
nizacjami międzynarodowymi. Nowym zadaniem Komitetu Politycznego została
kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania
38
kryzysami pod nadzorem Rady UE. Celem wzmocnionej współpracy w zakresie
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa było chronienie wartości oraz służenie
interesom Unii jako całości, dzięki potwierdzaniu jej tożsamości jako spójnej siły
39
w stosunkach międzynarodowych.
Współpraca ta była realizowana z poszanowaniem zasad, celów, ogólnych
wytycznych i spójności WPZiB oraz podjętych w jej ramach decyzji, a także
kompetencji Wspólnoty Europejskiej i spójności wszystkich polityk Unii z jej
40
działaniami zewnętrznymi.
Zasada ta odnosiła się do wspólnych działań i stanowisk, które
wypracowywały poszczególne państwa członkowskie. W tym celu musiały one
skierować taki wniosek do Rady UE oraz poinformować Komisję Europejską, która
wydawała swoją opinię. Rada UE kierując się opinią Komisji Europejskiej mogła
poddać taki wniosek pod głosowanie odbywające się zasadą większości
41
kwalifikowanej.
Traktat z Nicei przyjął innowacyjną deklarację w sprawie europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Jej celem było szybkie osiągnięcie przez Unię
42
Europejską zdolności operacyjnej.
Traktat z Lizbony
Przyjęcie 13 grudnia 2007 r. Traktatu z Lizbony było przełomowym
wydarzeniem w historii zjednoczonej Europy, ze względu na najściślejsze jak dotąd
podejście do kwestii integracji europejskiej, także w kwestii polityki zagranicznej
34
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Traktat z Nicei, art. 2 p. 1, Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/32, http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-03-23_en.htm?locale=en (pobrano 10.01.2018 r.).
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i bezpieczeństwa. Co ważne, na jego mocy zniesiona została filarowość UE, w tym
filar dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Kompetencje UE w zakresie
WPZiB zdefiniowano tu jako obejmujące wszelkie dziedziny polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, w tym stopniowe określanie polityki obronnej, która mogłaby
43
prowadzić do wspólnej obrony. WPZiB jest określana i realizowana przez Radę
Europejską i Radę Unii Europejskiej, a wykonywana przez Wysokiego Przedsta44
wiciela Unii ds. WPZiB. Na jego mocy stanowisko to zostało rozdzielone z funkcją
Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej.
Do zadań Wysokiego Przedstawiciela należy:
- przewodniczenie Radzie ds. Zagranicznych;
- prowadzenie w imieniu Unii negocjacji z państwami trzecimi oraz wyrażanie stanowiska Unii w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
45
w organizacjach i konferencjach międzynarodowych;
- konsultowanie z Parlamentem Europejskim polityk WPZiB oraz Wspólnej
46
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO);
- wnioskowanie wraz z Komisją Europejską o zastosowanie klauzuli
solidarności (pomocy) wobec państw członkowskich dotkniętych aktem
47
terrorystycznym, bądź klęską żywiołową.
Na mocy Traktatu z Lizbony została powołana Europejska Służba Działań
Zewnętrznych (ESDZ), której zadaniem jest wspieranie Wysokiego Przedstawiciela
48
poprzez współpracę ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich. Składa
się ona z urzędników służb Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej
49
i Komisji Europejskiej oraz personelu mianowanego przez kraje członkowskie.
Jeżeli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, przewodniczący Rady Europejskiej
może zwołać nadzwyczajne posiedzenie w celu określenia strategicznych
50
kierunków polityki unijnej w zaistniałej sytuacji. Jej prowadzenie jest oparte na
rozwoju wzajemnej solidarności politycznej pomiędzy państwami członkowskimi
51
i dążenia do jak największej zbieżności.
WPZiB prowadzona jest poprzez narzędzia określania ogólnych wytycznych,
przyjmowania decyzji określających działania, stanowiska oraz zasady wykonania
decyzji przez UE, a także umacniania systematycznej współpracy pomiędzy
52
państwami członkowskimi w prowadzeniu ich polityki.
Ustanowienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na mocy
Traktatu z Maastricht było wynikiem długiego procesu, rozpoczętego w latach
50. XX w., a przyśpieszonego przez nową sytuację na arenie międzynarodowej
na przełomie lat 80. i 90. (np. konflikt na Bałkanach, kryzys w Zatoce Perskiej).
Tworząc mechanizm WPZiB, państwa członkowskie UE zamierzały potwierdzić
43
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oraz wzmocnić jej tożsamość na arenie międzynarodowej, zwiększyć jej rolę
w polityce europejskiej oraz wypracować instrumenty i środki umożliwiające
odpowiednią reakcję na nowe wyzwania w polityce międzynarodowej.
Stworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa było skutkiem
odczuwania przez społeczność europejską deficytu bezpieczeństwa, a także chęci
zachowania przez Unię Europejską pozycji kluczowego gracza w globalnej
polityce. Nierówne tempo procesu tworzenia i realizacji wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa związane było z sytuacją polityczną na arenie
międzynarodowej w poszczególnych latach i odmiennymi poglądami w tej kwestii
państw członkowskich.
Podsumowanie
Społeczność europejska po II Wojnie Światowej dostrzegła, że zapewnienie
swoim krajom bezpieczeństwa jest możliwe tylko dzięki wzajemnej współpracy
politycznej, w zakresie węższym niż tylko w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego charakter był subregionalny.
Jakość działań społeczności międzynarodowej w zakresie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa zależy od wielu czynników. Należy do nich m. in.
niesienie demokracji na świecie, wspieranie reform politycznych i społecznych,
prowadzenie polityki rozwoju i programów pomocowych, walka z korupcją
i nadużyciami władzy, ustanawianie państwa prawa oraz ochrona praw człowieka.
Zmniejszenie stopnia zagrożenia militarnego o charakterze globalnym
po zakończeniu tzw. zimnej wojny(i zmiana jego dominującego charakteru
na regionalny w poszczególnych częściach świata) spowodowało swoiste „przeniesienie” intensywności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na sfery
pozamilitarne. Wcześniej były one dostrzegane, ale wobec globalnej rywalizacji
dwóch mocarstw i ryzyku wybuchu wojny pomiędzy nimi, w postrzeganiu
bezpieczeństwa dominowało ujęcie militarne.
Obecnie bezpieczeństwo europejskie postrzega się w kategoriach tzw.
„kompleksu bezpieczeństwa”, definiowanego jako grupa państw, których bezpieczeństwo pozostaje powiązane ze sobą do tego stopnia, że nie może być
53
rozpatrywanie oddzielnie.
Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego, takie jak, np. terroryzm, przestępczość zorganizowania, nielegalne migracje stanowią przesłankę do pełnej
i wspólnej integracji politycznej. W celu ich wyeliminowania, Unia Europejska,
pretendująca do roli podmiotu politycznego zbliżonego potencjałem do Stanów
Zjednoczonych, czy Chin, reagując na te zagrożenia powinna stworzyć narzędzia
niezbędne do skutecznego przeciwdziałania im i używać ich w sposób jak
najefektywniejszy.
Unia Europejska, chcąc przeciwdziałać pojawiającym się nowym zagrożeniom, musi stale rozwijać instrumenty przeciwdziałania im, w tym skutecznego
zarządzania kryzysowego. Zagrożenia mają źródło nie tylko na terytorium
europejskim, lecz także w krajach, których niestabilna sytuacja wewnętrzna może
mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej.
53
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Jednak mimo ciągłego doprecyzowywania i poszerzania w kolejnych dokumentach współpracy w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak dotąd
nie udało się, z pełnym sukcesem przejść z poziomu deklaracji na poziom
realizacji. Przyczyną tego jest obrona narodowych interesów państw członkowskich, zwłaszcza w tak ważnym obszarze jakim jest bezpieczeństwo.
Streszczenie
Celem artykułu była charakterystyka procesu integracji europejskiej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dokonano tego w ujęciu retrospektywnym i współczesnym – od zakończenia II Wojny Światowej po ratyfikację przełomowego Traktatu z Lizbony. Do osiągnięcia celu wykorzystano metodę analizy
zmieniających się na przestrzeni lat aktów prawnych Wspólnot Europejskich,
których powstawanie było efektem wdrażania kolejnych koncepcji w zakresie
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dokonano charakterystyki tych koncepcji,
wraz z oceną ich efektywności.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, bezpieczeństwo, traktat, polityka zagraniczna
Summary
The purpose of the article was to characterize the process of European
integration in the field of foreign and security policy. This was done retrospectively
and in a contemporary way – from the end of the Second World War to the
ratification of the Lisbon Treaty. To achieve this goal, the method of analysis
of legal acts of the European Communities changing over the years was used,
the emergence of which was the result of implementation of subsequent concepts
in the field of foreign and security policy. Characteristics of these concepts were
made, along with the assessment of their effectiveness.
Key words: European Union, security, treaty, foreign policy
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NIEDOSTATEK WODY – OD WEWNĘTRZNEGO PROBLEMU PAŃSTWA
DO KONFLIKTU MIĘDZYNARODOWEGO
Wstęp
Woda jest fundamentem dla wszelkiego życia na Ziemi. Jest niezbędna
do prowadzenia hodowli i upraw. Pomaga w utrzymaniu higieny, co przekłada się
na mniejszą zachorowalność, a więc również długości i jakości życia. Stanowi
podstawę funkcjonowania gospodarki – ogromne jej ilości są używane w rolnictwie,
przemyśle, a także w zaawansowanych technologiach. Tymczasem co dziewiąta
1
osoba na świecie nie ma dostępu do wody zdatnej do spożycia.
Dostęp do czystej wody i swoboda w jej gospodarowaniu przekłada się
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo wodne, jednak nie wszystkie kraje mogą
się nim poszczycić. Ponieważ zasób ten jest niezbędny do przetrwania i rozwoju,
jego brak może zaowocować poważnymi problemami wewnętrznymi. Niekiedy
jedyne rozwiązanie sprowadza się do zyskania dostępu do zasobów wody kosztem
innych państw, a wtedy wewnętrzna sprawa danego kraju staje się przyczyną
międzynarodowych napięć i konfliktów. Problem pogłębia fakt, że prognozy
wskazują na rosnące zapotrzebowanie na wodę w przyszłości.
Celem artykułu jest przedstawienie problemu braku słodkiej wody lub możliwości gospodarowania nią w wybranych miejscach na świecie z uwzględnieniem
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przyczyn i konsekwencji. Ma on
również za zadanie pokazać, że zagrożenie niedostatkiem wody może łatwo
przerodzić się w potencjalne ognisko konfliktu na arenie międzynarodowej.
Niedobór wody – teraźniejszość i prognozy
Zasoby wodne od zarania dziejów mają istotne znaczenie dla ludzkości.
To właśnie cywilizacje leżące nad rzekami i wielkimi jeziorami rozwijały się
najszybciej. Kontrola nad obszarami znajdującymi się nad słodkimi wodami dawała
również kontrolę nad produkcją żywności, a więc i nad miejscową ludnością,
co przyczyniało się do powstawania pierwszych form scentralizowanych rządów.
Namuły takich rzek, jak Nil, Eufrat, Indus oraz osady aluwialne Żółtej Rzeki
i Jangcy dawały żyźniejsze plony niż np. w Europie, gdzie opierano się na
2
nawożeniu i systemach irygacji. Obecnie na miejscu dawnych cywilizacji znajdują
się kraje, które należą do grupy najbardziej wpływowych na świecie, np. Indie,
Chiny czy Turcja. Można więc wywnioskować, że zasobność w słodką wodę jest
jedną z podstaw budowy państwa.
Rozwój wymaga wielu zasobów – w tym wody, której obecnie na świecie
zużywa się nieporównywalnie więcej niż jeszcze kilka dekad temu. Na przykład
Stany Zjednoczone, trzeci największy konsument wody na świecie, jeszcze w 1950
1

2

The rights to safe water and to sanitation (w:) „Current Issues”, 2014/3, https://www.unicef.org/media/
files/Current_Issues_Paper-_The_Rights_to_Safe_Water_and_Sanitation.pdf (pobrano 5.01.2018 r.).
D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa
2015, s. 37-40.
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3

roku zużywał jej blisko dwa razy mniej. Obecnie mało które liczące się państwo
może poszczycić się posiadaniem na tyle szerokiego dostępu do wody, że jest
w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby.
Sam dostęp do powierzchniowych lub podziemnych rzek, a także jezior,
nie świadczy jeszcze o bezpieczeństwie wodnym. Niekiedy zasobów jest za mało
lub cechują się zbyt niską jakością, aby możliwe było ich wykorzystanie. Istotny
jest również stabilny poziom dostaw wody, szczególnie tam, gdzie jest on niestały
ze względu na klimat (np. przez pory deszczowe i suche okresy). Strategiczne
znaczenie ma również położenie geograficzne. Wiele największych rzek ma status
międzynarodowych, a kraje, leżące przy ich ujściu są bardziej zależne od poczynań państw, na terytorium których znajduje się źródło (dotyczy to np. Indochin
w kontekście Mekongu, co zostało dokładniej przedstawione w dalszej części
tekstu).
Potocznie rozumiany niedostatek wody kryje się pod pojęciem stresu
wodnego (ang. water stress). Według definicji Organizacji Narodów Zjednoczonych
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zjawisko niedoboru wody występuje, gdy
zapotrzebowanie na nią przewyższa dostępność. Problem ten można sklasyfikować według jego źródła. Według FAO stres wodny ujawnia się, gdy woda
w zadowalającej ilości i o odpowiedniej jakości, wystarczająca do zaspokojenia
potrzeb, nie jest dostarczana przez:
- Jej fizyczny brak lub zbyt niską jakość,
- Nieumiejętności instytucji państwowych w zapewnianiu odbiorcom jej
źródła,
- Ograniczenia
finansowe
uniemożliwiające
budowę
infrastruktury
4
pozwalającej na dostarczanie wody odbiorcom.
Ostatnie dwa przypadki stoją u podstaw paradoksalnej wręcz sytuacji krajów
Afryki Subsaharyjskiej. To region, gdzie kilka milionów osób rocznie umiera
z powodu odwodnienia, jeszcze więcej zaś cierpi na choroby związane ze
spożywaniem zanieczyszczonej wody, jak choćby biegunkę. Szacuje się, że 319
5
mln osób w tym regionie nie ma dostępu do zdatnej do spożycia wody.
Tymczasem na kontynencie znajdują się zasoby wodne znacznie przewyższające
6
potrzeby większości tamtejszych krajów.
Zgodnie z terminologią przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonym
niedostatek wody jest zjawiskiem stopniowalnym i dzieli się na trzy poziomy:
3
- Stres wodny (water stress) – gdy zasoby wody wynoszą mniej niż 1700 m
na osobę rocznie,
- Niedobór wody (water scarcity) – gdy zasoby wody wynoszą mniej niż
3
1000 m na osobę rocznie,
- Całkowity niedobór wody (absolute scarcity) – gdy zasoby wody wynoszą
3
7
mniej niż 500 m na osobę rocznie.
3

https://water.usgs.gov/edu/wateruse-trends.html (pobrano 5.01.2018 r.).
http://www.fao.org/land-water/water/water-scarcity/en/ (pobrano 5.01.2018 r.).
5
https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_stats (pobrano 6.01.2018 r.).
6
P. Reig, A. Maddocks, F. Gassert, World’s 36 Most Water-Stressed Countries, http://www.wri.org/blog/
2013/12/world%E2%80%99s-36-most-water-stressed-countries (pobrano 11.01.2018 r.).
7
http://www.unwater.org/water-facts/scarcity/# (pobrano 10.01.2018 r.); w dalszej części tekstu pojęcia
stresu wodnego i niedoboru wodnego będą stosowane zamiennie jako ogólne określenia braku wody
w ilości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb.
4
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3

Wartości te mogą wydawać się zaskakująco wysokie (1700 m wody rocznie
to ok. 4657 litrów na osobę dziennie), jednak trzeba wziąć pod uwagę skalę jej
wykorzystywania w rolnictwie czy w przemyśle, w tym w branży zaawansowanych
technologii. Na przykład do wyprodukowania 30-centymetrowego układu
8
scalonego potrzebne jest ponad 8,3 tys. litrów wody.
Obecnie rzeczywisty niedobór występuje przede wszystkim w Azji, zwłaszcza
na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce Północnej oraz m.in. w Australii,
Meksyku, Hiszpanii, Portugalii, Chile, a w mniejszym stopniu również w Stanach
9
Zjednoczonych, Chinach czy Wielkiej Brytanii. W dalszej perspektywie sytuacja
10
ulegnie jednak pogorszeniu. Rośnie liczba ludności oraz średnia długość życia.
Wzrasta więc zapotrzebowanie na wodę, jednocześnie jednak środowisko ulega
erozji i zachodzą zmiany klimatyczne, więc jej zasoby się kurczą.
O powadze problemu świadczą dane liczbowe oraz prognozy. W 2015 roku
na świecie żyło ok. 7,38 mld ludzi. W 2020 roku ma to już być 7,8 mld, w 2030 8,55
mld, a w 2050 – 9,77 mld osób. Największy wzrost ludności dotyczyć ma Afryki
(1,35 mld w 2015 roku, 2,53 mld w 2050 roku) oraz Azji (4,62 mld w 2015 roku,
11
5,26 mld w 2050 roku). Należy przy tym zaznaczyć, że do 2050 roku wzrost
o 900 mln osób przypadać ma na kraje najsłabiej rozwinięte, które już teraz
zmagają się z poważnymi trudnościami w zapewnieniu dóbr i usług dla swoich
12
obywateli.
Blisko połowa przewidywanego wzrostu przypadnie na grupę zaledwie 11
krajów (tabela 1.). Co warte zaznaczenia, nie ma wśród nich Chin, których liczba
13
ludności zmaleje o ok. 30 mln do 2050 roku i zachowa tendencję spadkową.
Tabela nr 1: Państwa o najwyższych prognozach wzrostu liczby ludności w latach
2015-2050 (wariant uśredniony)
Kraj
Indie
Nigeria
Demokratyczna
Republika Konga
Pakistan
Etiopia
Tanzania
8

Liczba ludności [tys.]
Rok 2015
Rok 2050
1 311 051
1 705 333
182 202
398 508

Wzrost
(liczbowy)
394 282
216 306

Wzrost
(procentowy)
30.07%
118,72%

77 267

195 277

118 010

152,73%

188 925
99 391
53 470

309 640
188 455
137 136

120 715
89 064
83 666

63,9%
89,61%
156,47%

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-things-you-should-know-about-water-and-semic
onductors/ (pobrano 7.01.2018 r.).
9
P. Reig, A. Maddocks, F. Gassert, Worlds…, dz. cyt.
10
P. Reig, A. Maddocks, F. Gassert, Ranking the World’s Most Water-Stressed Countries in 2040,
http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world%E2%80%99s-most-water-stressed-countries-2040
(pobrano 11.01.2018 r.).
11
World Population Prospects. The 2017 Revision, Volume I: Comprehensive Tables, United Nations,
New York, 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-I_Comprehensi
ve-Tables.pdf (pobrano 10.01.2018 r.) s. 2; Szacunki przedstawione w tekście oraz tabeli dotyczą
wariantu średniego. Według wariantu optymistycznego liczba ludności na świecie w 2050 roku może
wynosić 10,8 mld ludzi, natomiast według pesymistycznego – 8,71 mld.
12
World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100, https://www.un.org/
development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html (pobrano 6.01.2018 r.).
13
World Population Prospects. The 2017 Revision, Volume I…, dz. cyt. s. 37.
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Liczba ludności [tys.]
Wzrost
Wzrost
(liczbowy)
(procentowy)
Rok 2015
Rok 2050
USA
321 774
388 865
67 091
20,85%
Uganda
39 032
101 873
62 841
161%
Indonezja
257 564
322 237
64 673
25,11%
Świat
7 383 009
9 771 823
2 388 814
13,24%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects, Volume II:
Demographic Profiles, 2015, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volu
me-II-Demographic-Profiles.pdf (pobrano 10.01.2018 r.)
Kraj

Szacunki dotyczące wzrostu ludności poszczególnych państw warto zestawić
z rankingiem stresu wodnego stworzonego przez World Resource Institute.
Każdemu krajowi ujętemu w badaniu przyznano od 0 do 5 punktów określających
procentową wartość nadwyżki zapotrzebowania na wodę względem dostępnych
zasobów. Wynik od 0 do 1 oznacza mniej niż 10% nadwyżki, od 1 do 2 – między
10 a 20%, od 2 do 3 – między 20 a 40%, od 3 do 4 – między 40 a 80%, od 4 do 5 –
ponad 80%. Państwa zostały następnie posegregowane w rankingu zgodnie
z wynikami. Im wyższe miejsce, tym gorsza sytuacja. Dane przedstawiają wyniki
z 2010 roku oraz prognozy na 2040 rok.

Rysunek nr 1: Mapa prognozowanego stresu wodnego na świecie w 2040 r.
Źródło: P. Reig, A. Maddocks, F. Gassert, Ranking the World’s Most Water-Stressed
Countries in 2040, http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world%E2%80%99s-most-waterstressed-countries-2040 (pobrano 11.01.2018 r.)
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Spośród wspomnianej jedenastki najbardziej zagrożone niedostatkiem wody
są Pakistan (miejsce 31., 4,31 pkt.), Indie (miejsce 40., 3,58 pkt.) i Indonezja
14
(miejsce 57., 3,26 pkt.). W 2040 roku Pakistan trafi na miejsce 23. (5.0 pkt.), Indie
pozostaną na 40. miejscu, (3,61 pkt.), a Indonezja wejdzie na miejsce 51. (nadal
3,26 pkt.). Pogorszy się sytuacja Stanów Zjednoczonych, które „awansują”
z miejsca 71. (2,82 pkt.) na 47. (3.32 pkt.). Pozostałe kraje z omawianej grupy
utrzymają relatywnie niskie miejsca w rankingu, przy czym Tanzania poprawi swój
wynik (1,38 pkt. W 2010 roku, 1,00 pkt. w 2040 roku), a Uganda utrzyma swój
(0 pkt. w 2010 roku, 0,01 pkt. w 2040). Razem z Ugandą stanowią dobry przykład
wspomnianego paradoksu Afryki Subsaharyjskiej – pomimo blisko 2,5-krotnego
wzrostu liczby ludności ich stres wodny utrzyma się (Uganda) lub ulegnie poprawie
15
(Tanzania).
Niski poziom stresu wodnego w niektórych krajach jedenastki – Nigerii (0,29
pkt. w 2013 roku i 0,90 pkt. w 2040 roku), Demokratycznej Republice Konga
(0,01 pkt. i 0,15 pkt.), Etiopii (0,61 pkt. i 0,66 pkt.), Tanzanii i Ugandzie nie
przekłada się jeszcze na dostępność do pitnej wody. Według danych na 2015 rok
przywilej ten posiadał tylko pewien procent społeczeństwa. W Nigerii było to 69%,
w Demokratycznej Republice Konga – 52%, w Etiopii – 57%, w Tanzanii – 56%,
16
w Ugandzie – 79%. Wzrost ludności będzie stale zmniejszał te wartości. Jeżeli
rządy tych krajów nie skupią wysiłków na rozbudowie infrastruktury uzdatniającej
i dystrybuującej wodę, stres wodny odczuwany przez ludność oraz gospodarkę
wzrośnie.
Różne wymiary konfliktu o wodę
Przy obecnych trendach narastający niedobór wody z pewnością doprowadzi
w końcu do zaostrzenia się lokalnych konfliktów o nią. Nie oznacza to jednak,
że rywalizacja nie ma miejsca już teraz. Rządy wielu krajów mają poczucie zbyt
niskiego bezpieczeństwa wodnego i są w stanie zaryzykować antagonizację
stosunków międzynarodowych, aby osiągnąć strategiczny cel, jakim jest zdobycie
szerszego dostępu do wody i większej swobody jej wykorzystywania.
Konflikt między Pakistanem i Indiami o obszar Dżammu i Kaszmiru jest
jednym z najdłużej trwających, jak również jednym z najważniejszych w kontekście
bezpieczeństwa wodnego. Trwa od lat 50, Szansę na jego pokojowe rozwiązanie
poprzez referendum zaprzepaszczono już na początku, gdy w atmosferze rywalizacji i ciągłej niezgody Indie dokonały aneksji części spornego terytorium. Oczywis17
ty sprzeciw Pakistanu zapoczątkował konflikt o Kaszmir.
Z ideologicznego punktu widzenia Pakistan traktuje ten obszar jako dom
wszystkich muzułmanów w Azji Południowej. Dla Indii integracja tych ziem wpisuje
się w model idealistycznego państwa jednoczącego religie, narody i grupy etniczne
14

F. Gassert et al., Aqueduct country and river basin rankings a weighted aggregation of spatia lly
distinct hydro logical indicators, World Resources Institute, 2013, http://www.wri.org/resources/datasets/aqueduct-country-and-river-basin-rankings (pobrano 5.01.2018 r.).
15
T. Luo, R. Young, P. Reig, Aqueduct projected water stress. Country rankings, http://www.wri.org/
sites/default/files/aqueduct-water-stress-country-rankings-technical-note.pdf (pobrano 10.01.2018 r.).
16
K. Purvis, Access to clean water and sanitation around the world – mapped, https://www.theguardian.
com/global-development-professionals-network/2015/jul/01/global-access-clean-water-sanitation-map
ped (pobrano 15.01.2018 r.).
17
P. Pacuła, Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w Azji. Historia
i perspektywy, „Bezpieczeństwo Narodowe”. 2014, nr II-2014, s. 238.
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18

Azji Południowej. Jednak obok idei istnieje również potrzeba budowania swojego
bezpieczeństwa. I tak jedną z płaszczyzn konfliktu stała się woda. Początki sporu
o dostęp do niej sięgają czasów wyodrębnienia z dominium brytyjskiego obu
państw w 1947 roku. Wówczas Indiom przypadło terytorium, na którym znalazły się
dwa główne kanały irygacyjne Pakistanu. Islamabad wierzył, że Nowe Delhi
odetnie dostawy wody i doprowadzi do zniszczenia pakistańskiego rolnictwa. Dla
Pakistanu była to sprawa przetrwania – według danych na 1960 rok sektor ten
19
odpowiadał za 46,2% PKB kraju. Obecnie jest to ok. 24% PKB, ale równocześnie
zatrudnienie w rolnictwie wynosi ok. 48% w skali kraju, a eksport w 70% opiera się
na tej części gospodarki. Z punktu widzenia Islamabadu kwestia bezpieczeństwa
wodnego uzasadnia próby zajęcia Kaszmiru lub przynajmniej uniemożliwienie tego
20
Indiom, gdyż przejęłyby one kontrolę nad rzekami należącymi do Pakistanu.
Narastający antagonizm usiłowano rozwiązać dyplomatycznie za pomocą układu
w Karaczi z 1960 roku (Indus Water Treaty). Dokument zakładał wyłączność
na użytkowanie niektórych rzek. Indus, Jhelum i Chenab przypadł Pakistanowi
21
a Ravi, Beas i Sutlej Indiom.
Mimo traktatu spór o gospodarowanie wodą nadal istnieje i jest dość
poważny, gdyż oba kraju znajdują się na etapie odczuwalnego stresu wodnego.
Sytuacja Pakistanu ulega stałemu pogarszaniu, odnotowano ogromny spadek
3
dostępności wód powierzchniowych (5300 m na mieszkańca w 1951 roku, 1000
3
m na mieszkańca w 2005 roku). Wciąż dochodzi do sporów o rozbudowę
infrastruktury wodnej. Szczególnie Islamabad poważnie traktuje tę sprawę, gdyż
ma obawy, że hinduskie projekty doprowadzą do spadku efektywności
i rentowności ich własnych projektów (np. Neelum-Jhelum). Obecny jest również
niezmienny lęk przed używaniem przez Indie infrastruktury rzecznej do saboto22
wania pakistańskiego rolnictwa. Spiralę wrogości podsyca wroga retoryka obecna
23
w mediach obu państw.
Nie wydaje się, aby w najbliższym czasie konflikt został zażegnany. Oba kraje
spodziewają się znacznego wzrostu ludności, a już teraz zmagają się z niewystarczającym dostępem do czystej wody. Niezbędna byłaby kooperacja w zakresie
unowocześnienia rolnictwa i przemysłu, a także walki ze zwyczajami miejscowej
ludności, np. wyrzucaniem śmieci do rzek. Ciężko sobie jednak wyobrazić, aby
w obecnym klimacie politycznym nawiązanie takiej współpracy było możliwe.
Kolejnym przykładem rywalizacji o wodę jest konflikt między Turcją a Syrią
i Irakiem o dostęp do zasobów Eufratu i Tygrysu. Tego rodzaju spór na Bliskim
Wschodzie nie powinien zaskakiwać, gdyż kraje na tym obszarze cechują się
najwyższym stresem wodnym na świecie. Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych stoi na stanowisku, że obecna sytuacja jest trudna. Na Bliskim Wschodzie
18

A. Purat, Wojny i konflikty w Azji Południowej i ich wpływ na bezpieczeństwo globalne współczesnego
świata (w:) J. Marszałek-Kawy, R. Gawłowski (red.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa.
Toruń 2012, s. 10-11.
19
http://www.theglobaleconomy.com/Pakistan/Share_of_agriculture/ (pobrano 14.01.2018 r.).
20
A. Purat, dz. cyt. s. 23-24.
21
A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategia, bezpieczeństwo. Warszawa 2013, s. 153-157.
22
Indus water dispute going to arbitrators again, https://www.thethirdpole.net/2016/07/18/indus-waterdispute-going-to-arbitrators-again/ (pobrano 14.01.2018 r.).
23
S. Faraz, When will Pakistan stop blaming India for its water crisis? https://www.thethirdpole.net/
2014/09/10/when-will-pakistan-stop-blaming-india-for-its-water-crisis/ (pobrano 17.01.2018 r.).
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ilość wody jest niewystarczająca, jej niedobór będzie się pogłębiał wraz ze
wzrostem liczby ludności i konsumpcji per capita, a w przyszłości prawdopodobnie
24
stanie się podstawą konfliktów między państwami. Turcja wyraźnie nie chce
dopuścić do ograniczenia swoich zasobów na rzecz sąsiadów, choć jest
w relatywnie najlepszej sytuacji. Według FAO roczne zasoby Turchu wynoszą
3
3
3
211,6 mld m , Iraku 89,86 mld m a Syrii zaledwie 16,8 mld m . Relatywny
3
dobrobyt widać wyraźnie w przeliczeniu per capita (Turcja – 2690 m , Irak –
3
3 25
2467 m , a Syria – 908 m ).
Niechęć do dzielenia się zasobami nie jest nieuzasadniona. Przede wszystkim
wszystkie trzy kraje zmagają się z problemem przewagi zapotrzebowania nad
dostępnością wody. Jednocześnie rośnie liczba ludności, podobnie jak poziom
zużycia wody w przeliczeniu na jednostkę. Wpisują się w to zmiany klimatyczne.
Naukowcy z NASA ustalili, że susza, jaka trwa od 1998 roku we wschodniej
26
części basenu Morza Śródziemnego jest najgorszą od 900 lat. Towarzyszy temu
wyrównywanie strat wody poprzez nadmierne pozyskiwanie jej podziemnych
27
zasobów.
Konflikt o dostęp do wód Eufratu i Tygrysu dotyczy wielu dziedzin. Przede
wszystkim problemem są nierealne żądania udziału w zasobach obu rzek – trzy
państwa miałyby łącznie pobierać 149% dostępnej wody. Tymczasem Turcja rości
sobie prawo do decydującej roli w kwestiach zarządzania rzekami i rozpatruje
możliwość eksportu wody do innych regionów, co naturalnie budzi ostry sprzeciw.
Równolegle pogłębia się problem z bezpieczeństwem żywnościowym, gdyż
wzrostowi populacji towarzyszy niewystarczająco wydajne rolnictwo (sektor ten jest
największym konsumentem wody – 66% całego zapotrzebowania w regionie,
co jest wynikiem suszy i nieefektywnej irygacji). Irak i Syria z eksporterów zboża
zmieniły się w importerów. Sprzeciw budzi również rozbudowa przez Turcję
rzecznej infrastruktury energetycznej, która zmniejsza efektywność podobnych
28
projektów w dalszym biegu rzeki.
Złagodzenie problemu rywalizacji o dostęp do wód Tygrysu i Eufratu wymagałoby przyjęcia wspólnej strategii działań, współprowadzenia proekologicznych
projektów związanych z gospodarką wodną oraz implementacji nowoczesnych
rozwiązań, jak np. modernizacji systemów irygacyjnych. Turcja musiałaby również
zgodzić się na ustępstwa na rzecz Iraku i Syrii. Biorąc pod uwagę raczej
nieprzyjazne stosunki między Ankarą a Damaszkiem i Bagdadem wątpliwe jest,
aby taka zmiana w polityce została zainicjowana. Prawdopodobnie Turcja będzie
wykorzystywać fakt kontroli źródeł obu rzek do wywierania presji politycznej na oba
państwa, co finalnie zaowocuje regionalnym konfliktem.
Sporem o odmiennymi charakterze jest rywalizacja o zasoby Mekongu. Rzeka
rozpoczyna swój bieg na Wyżynie Tybetańskiej w Chinach, a następnie płynie
przez Birmę, Tajlandię, Laos, Kambodżę i Wietnam. Konflikt dotyczy głównie
24

Water issues between Turkey, Syria and Iraq, http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/WATERISSUES-BETWEEN-TURKEY-SYRIA-AND-IRAQ.pdf, s. 1 (pobrano 13.01.2018 r.).
25
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en (pobrano 14.01.2018 r.).
26
E. Gray, NASA Finds Drought in Eastern Mediterranean Worst of Past 900 Years, https://www.nasa.
gov/feature/goddard/2016/nasa-finds-drought-in-eastern-mediterranean-worst-of-past-900-years
(pobrano 14.01.2018 r.).
27
P. Lynch, Depleting The Fertile Crescent, https://svs.gsfc.nasa.gov/11189 (pobrano 14.01.2018 r.).
28
N. Al-Ansari, Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins, https://www.diva-portal.org/smash/get
/diva2:986811/FULLTEXT01.pdf s. 146-153 (pobrano 14.01.2018 r.).
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sposobu gospodarowania wodą i jej zasobami, gdyż swoboda w dostępie do rzeki
determinuje bezpieczeństwo ekonomiczne oraz żywnościowe Indochin. U podstaw
problemu leży fakt, że wciąż nie udało się zinstytucjonalizować gospodarowania
zasobami rzeki w ramach wspólnej, wielostronnej i długofalowej strategii
zapewniającej zarówno dobrobyt, jak i ochronę ekosystemu.
Obszar nadbrzeżny Mekongu jest domem dla blisko 70 mln ludzi, przy czym
29
ok. 60% utrzymuje się z prac zależnych od wody, jak rolnictwo czy rybołówstwo.
Rzeka stanowi największe na świecie łowisko ryb słodkowodnych, a roczny zysk
30
z połowów tylko w dolnej części Mekongu wynosi ok. 17 mld dolarów. Niezwykle
istotny jest również potencjał energetyczny, który szacowany jest na blisko
70 000 MW, przy czym 51% tej wartości przypada na same Chiny, które stale
rozbudowują infrastrukturę rzeczną. Jej funkcjonowanie wpływa jednak negatywnie
na ekosystem (szczególnie w rejonach małych dorzeczy), a także tworzy bezpośrednie zagrożenie dla miejsc położonych niżej wzdłuż rzeki, czego przykładem
są powodzie, do jakich doszło w 2001 i 2008 roku. W efekcie nierzadko dochodzi
31
na tym tle do sporów dyplomatycznych.
Mekong ma kluczowe znaczenie dla regionalnych gospodarek. Dla Chin rzeka
jest źródłem wody pitnej i zasila irygację, jest również łowiskiem ryb słodkowodnych, miejscem o znaczącym potencjale energetycznym oraz istotnym szlakiem
handlowym do Indochin. W przypadku Laosu wody Mekongu stanowią fundament
rolnictwa, na którym kraj się opiera. Połowy ryb z Mekongu odpowiadają za ponad
3/4 wielkości krajowego rybołówstwa. Laos w coraz większym stopniu wykorzystuje
również potencjał energetyczny rzeki. Dla Tajlandii Mekong stanowi najważniejsze
miejsce połowów ryb słodkowodnych, natomiast rolnictwo w tym regionie odpo1
wiada za /4 krajowej produkcji. W przypadku Kambodży istotne znaczenie ma
jezioro Tonle Sap, które w porze monsunowej otrzymuje spiętrzone, zarybione
wody z Mekongu, zalewające tereny wokół akwenu. Cywilizacja Khmerów rozkwitła
dzięki osadom aluwialnym, systemowi irygacji i magazynowaniu wody, które
32
pozwalały na zbieranie plonów z pól ryżowych nawet 3 razy do roku. Obecnie
miejsce to odpowiada za blisko 80% połowów śródlądowych oraz 65% plonów
całego kraju (ok. 1/3 PKB kraju). Dla Wietnamu Mekong ma istotne znaczenie
w rolnictwie – zbiory w delcie rzeki są równe ponad połowie produkcji kraju –
a poziom połowu ryb sięga ok. 40% krajowych połowów śródlądowych. Jedynie dla
33
Birmy rzeka nie odgrywa tak istotnej roli.
W pierwszych planach szerokiego zagospodarowania Mekongu zabrakło
politycznej dobrej woli. W czasie, gdy Chiny zmagały się z wewnętrznymi
niepokojami i kończyły budowę zapory Manwan, ich pierwszej elektrowni wodnej
na rzece, Tajlandia, Laos, Kambodża i Wietnam debatowały nad utworzeniem
Komisji Rzeki Mekong. Nie włączono Chin i Birmy do rozmów, co wynikało ze
sprzeciwu rządu Wietnamu, który opowiadał się za przedstawieniem gotowych
warunków współpracy pozostałym dwóm państwom. W efekcie Chiny odrzuciły
29
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uczestnictwo w organizacji, która miałaby narzucić im zasady korzystania z wód
na jej terytorium. Współpraca była obecna, miała jednak ograniczony charakter,
np. po powodziach w 2001 roku – przyczyn upatrywano w nagłym uwolnieniu wody
ze zbiornika zapory Manwan – Pekin podpisał z Indochinami umowę o udostępnianiu danych hydrologicznych w czasie pory monsunowej. Wciąż jednak obecne
były napięcia, gdyż konsekwencją stałej rozbudowy chińskiej infrastruktury
rzecznej były nagłe i nieregularne spadki poziomu rzek, o których kraje reszta
państw nie była stale informowana. Stanowiska poszczególnych rządów były
niespójne, gdyż część z nich liczyła na współpracę z mocarstwem (Laos,
Tajlandia), a inne skupiały się na zabezpieczaniu własnych interesów (Wietnam,
Kambodża). Dopiero w 2010 roku na szczycie Komisji Rzeki Mekong wszystkie
strony zadeklarowały zacieśnienie współpracy (oficjalnie bez chińskiego członkostwa w organizacji). Ponadto w 2016 roku uruchomiono Mechanizm Współpracy
34
Lancang-Mekong, który miał ułatwić uregulowanie korzystania z zasobów rzeki.
W przypadku państw Mekongu niski stres wodny (za wyjątkiem Chin) pozwolił
na przejście do fazy współpracy po początkowych, nieudanych próbach ujarzmienia ambicji Pekinu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla Chin gospodarowanie
zasobami Mekongu jest traktowane jako sprawa wewnętrzna, a współpraca jest
jedynie wyrazem dobrej woli. Mimo to nawet sporadyczna kooperacja zwiększa
szansę na dobrobyt i ochronę ekosystemu. To zaś oznacza, że bezpieczeństwo
wodne Indochin może stać na stosunkowo wysokim poziomie przez kolejne
dekady.
Konflikty o wodę mogą mieć również charakter wewnątrzpaństwowy. Dotyczy
to nie tylko skrajnych sytuacji w państwach upadłych czy ogarniętych wojną
domową. Do incydentów na tym tle dochodzi również w krajach, które na ogół
uznawane są za stabilne. Taka sytuacja miała miejsce w Boliwii. Na przełomie
1999 i 2000 roku do konfliktu wewnętrznego o wodę doszło w mieście
Cochabamba. Z powodu poważnego niedoboru zastosowano reglamentację.
Dostawy realizowano jedynie przez kilka godzin co dwa trzy dni, w wyniku czego
rolnicy zostali zmuszeni do przejścia na uprawy wymagające mniejszego
nawadniania. Aby zwiększyć poziom dostaw miejscowe władze zdecydowały
o budowie rurociągu, który miał czerpać z zasobów kilku rzek, jednak inwestycja
okazała się zbyt kosztowna. Możliwe było wykorzystanie pożyczki udzielonej przez
Bank Światowy, jednak wymogiem była prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw
wodnych. Zdecydowano się na to rozwiązanie, ale bez żadnych konsultacji
społecznych. W efekcie dostępność wody pozostała bez zmian, znacząco wzrosły
35
natomiast opłaty, co zapoczątkowało liczne demonstracje przeciw decyzji.
Sytuacja do dziś jest trudna, mieszkańcy zaopatrują się w wodę od prywatnych osób. Tymczasem znaczą część zasobów zużywa przemysł wydobywczy,
czerpiąc wodę z pobliskich rzek bez realnej kontroli i w dowolnej ilości, zanieczyszczając ją przy tym. Podstawą problemu jest więc niewłaściwe gospodarowanie wodą w skali całego kraju. Równocześnie ceny niektórych surowców
na rynku światowym zmalały, co przyczynia się do intensyfikacji wydobycia
36
i dalszego pomniejszania dostępnych zasobów.
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Przykład Boliwii pokazuje, że presja społeczna w kwestiach związanych
z bezpieczeństwem wodnym może mieć fatalne skutki. Czynnik ten powinien być
wzięty pod uwagę przez rządy państw cierpiących z powodu odczuwalnego
niedoboru wody. Należy pamiętać, że wzrostowi populacji towarzyszy stale rozwój
technologii, w tym łatwość komunikowania się. Jak czynnik ten łączy się z niezadowoleniem społecznym, pokazała Arabska Wiosna Ludów.
W kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa nie można pominąć problematyki
celowego ataku na bezpieczeństwo wodne danej społeczności. Wraz z pogłębiającym się niedoborem narasta atrakcyjność ujęć wody, rzek i jezior oraz
infrastruktury wodnej jako potencjalnych celów wrogich działań. Dotyczyć to może
prób skażenia przez stosowanie szkodliwych substancji oraz broni chemicznej
i biologicznej, a także ataków konwencjonalnych na zapory czy też systemy
dystrybucji i magazynowania wody. Należy szczególnie wziąć tu pod uwagę
organizacje terrorystyczne, które mogą w ten sposób dokonać fizycznego ataku
na ideologicznego przeciwnika i wzbudzić zarówno strach, jak i niezadowolenie
u społeczeństwa, co wpisuje się w szerszą strategię psychologicznego oddziaływania na opinię publiczną.
Szczęśliwie do tej pory nie doszło do poważnego zanieczyszczenia ujęć wody
na szeroką skalę, choć niejednokrotnie niszczono infrastrukturę wodną. Kilka
przykładów – w 2006 roku pakistańscy buntownicy wysadzili wodociąg w prowincji
Dera Bugti, odcinając w ten sposób okoliczne tereny od wody. W 2014 roku
w Wenezueli niezidentyfikowani sprawcy zaatakowali stację uzdatniania wody
w mieście Merida i zanieczyścili lokalne zapasy benzyną. W krajach objętych
konfliktami zbrojnymi nierzadko dochodzi do wrzucania ciał do studni i rzek. Miało
to miejsce na przykład w Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, Angoli, ale także
w Timorze Wschodni, czy Kosowie. Tym samym uczyniono wodę z lokalnych
źródeł niezdatną do spożycia. Odcięcie od wody może mieć również charakter
celowych działań politycznych i militarnych. W Libii w 2012 roku (w czasie wojny
domowej) siły lojalne Kaddafiemu zdobyły kontrolę nad systemem dystrybucji
wody, a następnie odcięły dostawy dla połowy kraju (w tym Trypolisu). Gruzińscy
przedstawiciele autonomicznego rządu stale oskarżają Rosjan o regularne
37
stosowanie represji, w tym cykliczne odcinanie dostaw wody.
Przykłady
te pokazują, jak szeroki jest wachlarz możliwości celowego obniżenia bezpieczeństwa wodnego.
Powyższa część tekstu przedstawia, jak zróżnicowany potrafi być problem
niedostatku wody. Wynikać on może ze słabości państwa, z naturalnych barier
i ograniczeń, ze złego gospodarowania zasobami, a niekiedy z działań jednego
państwa na szkodę drugiego. Szczególny problem pojawia się tam, gdzie dostęp
do wody przybiera charakter międzypaństwowy, gdyż konflikty i rywalizacja budują
napięcie w regionie i wpływają negatywnie na ogół bezpieczeństwa międzynarodowego.
Lekcja na przyszłość
Czy świat jest skazany na postępujący niedostatek wody i coraz częstsze
konflikty o dostęp do niej? Od wielu lat różne organizacje pozarządowe i ośrodki
badawcze ostrzegają przed czarnymi scenariuszami i zachęcają do racjonalnego
37
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gospodarowania wodą. Wydaje się jednak, że niektóre rządy są głuche na te
apele. Na płaszczyźnie międzynarodowej można więc znaleźć przykłady zarówno
złego, jak i godnego pochwały podejścia do bezpieczeństwa wodnego.
Przestrogą dla rządów na całym świecie powinna być historia Jeziora
Aralskiego. Działania o charakterze antropogenicznym doprowadziły do jego
unicestwienia, a tym samym poważnego osłabienia bezpieczeństwa wodnego
państw Azji Centralnej. Początkiem tej katastrofy ekologicznej były śmiałe
radzieckie plany zakładające utworzenie na obszarze wokół Jeziora Aralskiego
ogromnych plantacji bawełny. Zainicjowano błyskawiczną budowę infrastruktury
oraz rozpoczęto prowadzenie intensywnego, zmechanizowanego rolnictwa.
Zignorowano specyfikę bawełny, która wymaga ogromnych ilości wody. Rozbudowywano sieć kanałów irygacyjnych, które przez swoją konstrukcję (m.in. brak
utwardzanego dna) traciły znaczną ilość wody w transporcie. Aby zapewnić sieci
wystarczający poziom dostaw, zdecydowano się na budowę zapór na rzekach
Amu-daria i Syr-daria, dwóch głównych dopływach Jeziora Aralskiego.
W konsekwencji zarówno stabilność, jak i poziom dostaw wody do zbiornika
znacząco zmalały. Stosowanie nawozów mineralnych zwiększyło dotkliwość
konsekwencji projektu, gdyż odpady po nich powodowały erozję gleby
i zanieczyszczanie środowiska. Na domiar złego rosło zasolenie ziem, gdyż
parowanie wody w gorącym klimacie Centralnej Azji sprzyjało osadzaniu się
różnych drobin, to zaś obniżało efektywność upraw (na obszarach silnie
zasolonych straty w uprawie bawełny sięgają nawet 80%). W efekcie niezbędne
było płukanie ziemi, co zwiększało zużycie wody i powodowało, że sól wracała
kanałami z powrotem do rzek. Skalę stopniowego niszczenia ekosystemu ilustrują
3
liczby – w 1960 roku Amu-daria i Syr-daria dostarczały ok. 50-60km wody do
3
Jeziora Aralskiego, w 2001 roku (jeden z suchych lat) już tylko 5km . Degradacja
zbiornika doprowadziła do upadku działalności związanych z gospodarką wodną,
m.in. rybołówstwa. Choć Związek Radziecki przeminął, nieefektywne metody
upraw pozostały – szacuje się, że ok. 80-90% wody w regionie jest wykorzysty38
wane w celach irygacyjnych.
Niedobór wody zaowocował rywalizacją, a ta stała się przyczyną konfliktów
politycznych między Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Dawne republiki radzieckie w Azji Centralnej nie należą
do najbogatszych i poważnie traktują działania, które mogą im szkodzić.
Wyrazem tego było np. wystąpienie prezydenta Uzbekistanu Islama Karimova
z 2012 roku. Rządy Tadżykistanu i Kirgistanu, które są niemal całkowicie zależne
od importowanej energii elektrycznej, chciały zwiększyć swoją niezależność w tym
obszarze budując elektrownie wodne na rzekach. Strumienie te biegną dalej przez
pozostałe kraje Azji Centralnej – Uzbekistan, Turkmenistan i Kazachstan.
Konstrukcja wymaganych zapór odbija się na ich gospodarce wodnej. W reakcji
na te plany Karimov ostrzegł, że sytuacja może się pogorszyć do stanu, w którym
nie tylko poważna konfrontacja, ale nawet wojna jest możliwa. Ostrzeżenie, jak
i obawy Karimova były do pewnego stopnia uzasadnione. Tadżykistan i Kirgistan
już wcześniej uruchomiły projekty zapór – w przypadku Tadżykistanu była to Zapo38
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ra Rogun (gdyby została ukończona, byłaby najwyższą zaporą na świecie),
natomiast Kazachstan zbudował na rzece Naryn zaporę Kambarata-2 oraz
zainicjował projekt Kambarata-1 i Kambarata-3. Działania te wpływają na ograni39
czenie zasobów wody dla krajów w dolnym biegu rzeki. Niechęć do ustępstw
i wzajemna podejrzliwość są więc uzasadnione. Tym bardziej, jeśli wziąć pod
uwagę istnienie nawet tak karkołomnych pomysłów, jak budzące obawy ekspertów
turkmeńskie próby budowy sztucznego jeziora Golden Age Lake, które ma zostać
40
stworzone na pustyni Kara-Kum.
Ogół problemu ilustruje fakt, że kraje Azji Centralnej używają nieproporcjonalnie dużej ilości wody per capita w stosunku do innych krajów (rekordzistą jest
Turkmenistan, który używa blisko 2,5 razy więcej wody niż będący na drugim
miejscu Irak). Przyczyną tego jest utknięcie gospodarek krajów Azji Centralnej
w przestarzałym i nieefektywnym rolnictwie oraz wodochłonnym przemyśle
41
wydobywczym.
Jak region może dźwignąć się z obecnej sytuacji? Wymagałoby to zainicjowania szerokich, równoległych przemian gospodarczych zorientowanych na unowocześnienie technologii, infrastruktury i systemów zarządzania w taki sposób,
aby wypracowane zasoby mogły być dzielone między państwa w stopniu, który
pozwoliłby im na zaspokojenie potrzeb. Samodzielnie nie są w stanie w znacząco
poprawić swojej sytuacji, szczególnie kiedy zazdrośnie strzegą tych zasobów,
które pozostały im po ambitnym projekcie radzieckiej bawełny.
Z drugiej strony istnieją państwa, które zdołały poprawić swoje bezpieczeństwo wodne przez redefinicję celów i ich realizację zgodnie z długofalową
strategią działania. Należy do nich m.in. Singapur.
Pod względem bezpieczeństwa wodnego to charakterystyczne państwomiasto stoi przed poważnym wyzwaniem. Na jego terytorium spada rocznie
ok. 2500 mm deszczu, jednak sieć zbyt krótkich rzek jest niemożliwa do efektyw42
nego zagospodarowania (najdłuższa ma ok. 15 km). Ponadto Singapurowi
towarzyszy zarówno znaczny wzrost ludności (3,9 mln osób w 2000 roku, 5,6 mln
w 2015 roku i przewidywane 6,7 mln w 2050 roku), jak i rosnąca długość życia
43
obywateli (82,6 lat w 2015 roku do, 88,3 w 2050 roku). Szacuje się, że do 2060
44
roku zapotrzebowanie na wodę może się podwoić.
Przez długi czas głównym źródłem pozyskiwania wody był import z Malezji,
45
obecnie może on zaspokoić do 50% krajowego zapotrzebowania na wodę pitną.
Miało to wpływ na bezpieczeństwo Singapuru, gdyż uzależnienie się od innego
39
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państwa w kwestii jednego z podstawowych zasobów narażało go na naciski
polityczne. Nakłada się na to historia relacji Singapuru z Malezją, których nie
można nazwać historycznymi przyjaciółmi. Nieporozumienia mają swoje źródła
jeszcze w latach sześćdziesiątych, gdy miasto-państwo odłączyło się od Republiki
Malajskiej po dwuletnim członkostwie ze względu na różnice ideologiczne
i polityczne. Do dziś trwają również spory o terytoria, m.in. o wyspy Pedra Branca
i Middle Rocks (mimo że spór rozsądził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości). Jednocześnie jednak oba kraje mają wspólne interesy – dla Malezji
Singapur jest źródłem pieniędzy i technologii, zaś dla Singapuru Malezja jest
46
dostawcą surowców i zasobów.
Państwo-miasto przyjęło nową strategię, która ma zapewnić mu zwiększone
bezpieczeństwo wodne. Opiera się ona na dwóch filarach – Pierwszym z nich
jest polityka ciągłego i pełnego używania wody będącej w obiegu poprzez
jej magazynowanie, oczyszczanie i transportowanie do systemów dystrybucji
(obecnie stanowią ok. 40% wszystkich zasobów, w 2060 roku ma to być 55%).
Drugim filarem jest rozbudowa infrastruktury odsalającej wodę morską (obecnie
źródło 25% zasobów, w 2060 roku ma osiągnąć 30%). W ten sposób sukcesywnie
Singapur planuje uniezależnić się od zewnętrznych dostaw. Głównym odbiorcą
w przyszłości ma być singapurska gospodarka (ok. 70% całego zapotrzebowania),
co pokazuje, że państwo-miasto świadomie i rozważnie dba o ekonomię i chce
47
zapewnić jej stabilność. Takiego spojrzenia brakuje krajom Afryki, które – jak
wspomniano wcześniej – posiadają ogromne zasoby wody mogące pozwolić
na szeroko rozumiany rozwój, lecz nie dbają o właściwą politykę ani rozbudowę
infrastruktury służącej magazynowaniu, transportowi i dystrybucji wody.
Podsumowanie
Konflikty o wodę mają miejsce na całym świecie. Wyraźnie widać, że niektóre
regiony są znacznie bardziej podatne na ryzyko związane z jej niedoborem.
Rosnąca liczba ludności sprawia, że stres wodny będzie się powiększać, co najbardziej odczują kraje Afryki i Azji. Już dziś rządy państw powinny ustanowić
zwiększanie swojego bezpieczeństwa wodnego jako długofalowy cel strategiczny
i stale dążyć do jego realizacji.
W wielu miejscach na świecie wyraźnie widać, że problem niedoboru lub
niemożności wykorzystania wody można przezwyciężyć. Potwierdza to przykład
Mekongu, gdzie dyplomacja pozwoliła na redukcję niekorzystnych zjawisk
związanych z nieprawidłowym wykorzystywaniem zasobów rzeki czy też Singapuru, który mimo obecnie niewystarczających źródeł wody może osiągnąć
w samowystarczalność na poziomie 85% już w 2060 roku. Z przedstawionych
w tekście przykładów to konflikt o dostęp do Eufratu i Tygrysu jest najbardziej
niepokojący, gdyż towarzyszy mu wyczerpywanie się wód podziemnych.
W przyszłości to właśnie na Bliskim Wschodzie może dojść do gwałtownych walk
o wodę, które wpisywać się będą w szerszy konflikt, dlatego już dziś należy zacząć
przeciwdziałać temu. Nie wydaje się jednak, aby tamtejsze państwa zdecydowały
się na rezygnację z części roszczeń na rzecz oponentów politycznych.
46
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Czasu jest coraz mniej, a wydarzenia w Boliwii (a także podobny incydent
w Estonii w 2010 roku) pokazują, że oddolna presja w zakresie dostępu do wody
może rosnąć, to zaś może skłonić rządy niektórych krajów do agresywnych
działań, które dla społeczności międzynarodowej przyniosą poważne i długofalowe
konsekwencje.
Streszczenie
Stres wodny jest zjawiskiem występującym na całym świecie, jednak najmocniej dotyka on znacznej części Azji, Afryki Północnej i kilku innych regionów, jak
i pojedynczych państw. Problem ten będzie się pogłębiał wraz z postępującym
wzrostem populacji. Niedostatek wody niekiedy przekształca się w konflikty lokalne
np. między Pakistanem a Indiami, Turcją, Irakiem i Syrią, Chinami a Indochinami.
W wielu miejscach na świecie zwiększenie zasobów wody przez ograniczenie jej
zużycia jest możliwe do osiągnięcia, jednak wymaga rozbudowy i unowocześnienia
infrastruktury, reform gospodarczych, a niekiedy również współpracy międzynarodowej. Sukces Singapuru pokazuje, że budowanie bezpieczeństwa wodnego jest
możliwe nawet mimo początkowych ograniczeń.
Słowa kluczowe: woda, stres wodny, bezpieczeństwo wodne, konflikty
o wodę
Summary
Water stress is a phenomenon encountered worldwide, but it mostly affects
large part of Asia, North Africa and a few other regions, as well as single countries.
This problem will deepen together with proceeding population growth. Lack
of water sometimes translate into local conflicts e.g. between Pakistan and India,
Turkey, Iraq and Syria, China and Indochina. In many places in the World
increasing water reserves by reducing water consumption is possible to achieve,
but it demands development and modernizing of infrastructure, economical reforms
and sometimes also international cooperation. Success of Singapore shows, that
building water security is possible, even with initial constraints.
Key words: water, water stress, water security, water conflict
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ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH KOBIETOM SŁUŻBĘ
W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wstęp
1
W najwyższym akcie prawnym prawodawca zobowiązał każdego obywatela
2
polskiego do obrony Ojczyzny, w akcie niższego rzędu został powtórzony
obowiązek stawienia się przed wojskową komisją kwalifikacyjną, jednakże
niedosłownie, gdyż dotyczy on jedynie mężczyzn. Dopiero w art. 37 ust. 4 ustawy
z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej można znaleźć zapis umożliwiający kobietom stawienie się
do kwalifikacji wojskowej na zasadzie ochotnika.
Nabór kobiet do zawodowej służby wojskowej rozpoczął się pod koniec
3
1988 r., jednakże możliwość odbywania nauki w akademiach wojskowych kobiety
4
otrzymały dopiero 11 lat później. Zmiana ta była podyktowana wstąpieniem
Polski do struktur NATO oraz do Unii Europejskiej, która w konsekwencji
pozytywnie wpłynęła na rozwój polityki równości płci w polskiej armii. W związku
z powyższym dostęp kobiet do Sił Zbrojnych w Polsce można podzielić na dwa
etapy, pierwszy do 1999 r., oraz drugi od momentu podpisania przez Polskę
Traktatu Północnoatlantyckiego.
Przedmiotowa analiza ma na celu ukazanie przemian, jakie nastąpiły od
czasu umożliwienia kobietom wstępowania do armii początkowo w charakterze
pracowników cywilnych na etatach łączniczek i logistyków, następnie lekarzy,
pielęgniarek i farmaceutów, poprzez odbycie przeszkolenia i mianowania
na żołnierza, aż do równego dostępu do edukacji wojskowej. Tendencje zmian
będą badane w oparciu o akty prawne traktujące o zawodowej służbie kobiet
w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawione zostanie również przełożenie regulacji
międzynarodowych i krajowych na rzeczywisty wymiar wywiązywania się kobietżołnierzy z konstytucyjnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Część wstępna obejmuje ogólny rys historyczny partycypacji kobiet w walkach
od czasu I wojny światowej do lat osiemdziesiątych XX wieku. Poruszona jest
kwestia formowania się zarówno militarnych i pozamilitarnych organizacji kobiecych walczących w obronie kraju. Zakończeniem przeglądu historycznego dokumentów jest wskazanie tych, na podstawie których kobiety podejmowały działania
wojenne.

1

Art. 78 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220.
3
A. Dębska, Służba wojskowa kobiet. Bilans lat 1989-2003 (w:) Udział kobiet w systemie
bezpieczeństwa państwa, Departament Wychowania i Promocji MON. Warszawa 2003, s. 42.
4
www.bip.mon.gov.pl (pobrano 14.07.2017 r.).
2
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Druga część to opis pierwszego etapu udziału kobiet w budowaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa państwa, kolejna obejmie etap od momentu wstąpienia
Polski do NATO.
Analiza udziału kobiet w siłach zbrojnych będzie dokonana poprzez chronologiczne przedstawienie przepisów prawnych dotyczących kobiet żołnierzy z krótkim
komentarzem dokonywanych zmian i poprawek związanych głównie z członkostwem Polski w NATO oraz UE.
Istotnym wątkiem będzie opis dostępu do szkolnictwa wojskowego oraz
wymagania różnicujące kobiety i mężczyzn w ubieganiu się o miejsce w akademii
wojskowej.
Ocena modyfikacji dokonanych przez prawodawcę będzie stanowić podsumowanie artykułu. Część końcowa pracy to również wskazanie zmian proponowanych
przez ustawodawcę jak i samego autora. Wnioski zostaną poszerzone o wskazanie aktualnych danych liczbowych kobiet w Wojsku Polskim oraz poszczególnych
korpusach, a także porównanie ich ze stanem w momencie przystąpienia Polski
do NATO.
1. Początki partycypacji kobiet w armii
Służba kobiet w wojsku nie jest zjawiskiem nowym, wielokrotnie ten temat był
5
6
poruszany w literaturze zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, jednakże
nie sposób znaleźć pozycję książkową kompleksowo opisującą przepisy prawne
regulujące dostęp kobiet do służby.
Historycznie pierwsze wzmianki na temat uczestnictwa kobiet w działaniach
7
zbrojnych sięgają lat 70 XVII w., jednakże szczegółowe informacje dotyczące
jawnej partycypacji kobiet w wojsku w pododdziałach sięgają okresu I wojny
8
światowej. W 1918 r. we Lwowie powstała wojskowa organizacja – Ochotnicza
9
10
Legia Kobiet (OLK), która funkcjonowała w strukturach Straży Obywatelskiej.

5

Np. L. Romańska, A. Romański, W służbie dla ojczyzny kobieta-żołnierz 2 Korpusu: 1941-1946,
Inspektorat PSK 2 Korpusu, 1946; A. Gierczak, Kobieta w walce. Warszawa 1970; K. Przytocki,
Wojna czołgi i dziewczyny. Warszawa 1978; W. Jurgielewicz, Kobiety polskie w walce 1939-1945 (w:)
Rada Narodowa-Gospodarka-Administracja, Dwutygodnik Warszawa 1980; Kobiety w Siłach
Zbrojnych państw NATO [North Atlantic Treaty Organization]. Warszawa 1990; E. Zawacka, Czekając
na rozkaz: Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu
II wojny światowej. Lublin 1992; E.M. Car, Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
1940-1948. Warszawa 1995; A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831. Lublin
1998.
6
Patrz: I.R. Feinman, Citizenship rites: feminist soldiers and feminist antimilitarists. New York 2000;
M.L. Van Creweld, Men, Women, and War. London 2001; K.D. Davis, Women and leadership in the
Canadian Forces: perspectives and experience. Ontario 2007; V. Sherrow, Women in the Military.
Chelsea 2007; H. Carreiras, G. Kümmel, Women in the military and armed conflict. Wiesbaden 2008;
M.H. Alison, Women and political violence: female combatants in ethno-national conflict. London
2009; C. Cohn, Women and wars. Cambridge 2012.
7
Wtedy Anna Chrzanowska patriotyczną postawą wspomagała wojska podczas oblężenia Trembowli,
zob. Anna Dorota Chrzanowska (w:) K. Piwarski (red.), Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1937,
t. III, s. 458
8
H. Kaczorowski, Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku (w:) K. Dojwa, J. Maciejewski
(red.), Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet
w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych. Wrocław 2006, s. 191.
9
Dokumentem regulującym działalność Wydziałów OLK były rozkazy dowództw okręgów, patrz
np. Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” Nr 34 z 14 kwietnia 1920 roku,
pkt 15 Utworzenie i etat Wydziału OLK.
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Tak jak zasygnalizowano na wstępie artykułu w pierwszym okresie istnienia
organizacji kobiety angażowały się w prace administracyjne, pełniły funkcje kurierów i wartowników, dopiero z czasem mogły brać udział w walce w charakterze
11
żołnierzy.
W okresie międzywojennym z przekształcenia OLK powstała struktura pozamilitarna – Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK). Celem organizacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Przysposobienia Wojskowego
12
Kobiet było przygotowywanie kobiet i młodzieży żeńskiej do udziału w obronie
13
kraju. Do czasu wybuchu II wojny światowej rola kobiet wróciła do stanu sprzed
zaostrzenia konfliktu, a mianowicie pełniły one funkcje pomocnicze. Pierwszym
historycznie momentem, kiedy kobiety wzięły udział w kursie doszkalającym był
14
rok 1922, jednakże dopiero siedem lat później grupy kobiet z łączności były
15
kierowane na kursy do Centralnej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu. Trzeba
jednak zaznaczyć, iż na kursy były kierowane kobiety, które już wchodziły w skład
PWK, zatem nie było możliwości indywidulanego aplikowania do Szkoły.
Ważnym aktem prawnym z punktu widzenia dostępu kobiet do Sił Zbrojnych
16
była ustawa z 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Na mocy postanowień ustawy kobiety podlegały powszechnemu obowiązkowi
wojskowemu, jednak wciąż w charakterze ochotnika. W art. 102 wspomnianego
aktu prawnego ustawodawca wyraził nakaz poddania się obowiązkowi pomocniczej służby wojskowej przez kobiety w wieku od 19 lat do ukończonych 45 lat
w razie ochotniczego zgłoszenia się do niej. Ta „pomoc” polegała na pełnieniu
służby obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, wartowniczej, łączności,
technicznej, przeciwpożarowej, wojskowej służby zdrowia, transportowej, biurowej
17
oraz innej potrzebnej dla celów obrony Państwa. W związku z powyższym
rok 1938 był przełomowy z punktu widzenia umożliwienia kobietom wstępowania
w szeregi żołnierzy.
Kolejnymi przepisami na podstawie których kobiety angażowały się
w działania wojenne to rozkazy wydane bezpośrednio przed wybuchem II wojny
światowej. Tematycznie odnosiły się do tworzenia kobiecych batalionów pomocniczej służby wojskowej, przekształcenia komend terenowych PWK w ośrodki
zapasowe zarządzające i szkolące rezerwę kobiet dla pomocniczej służby
wojskowej oraz o przekształcenia Komendy Naczelnej PWK w dowództwo
kobiecych batalionów pomocniczej służby wojskowej i ośrodków zapasowych do
18
nich. Dynamika działań na froncie spowodowała, że część rozkazów nie została
wydana, wobec czego nie sformowały się ugrupowania kobiet walczących

10

Więcej: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Zasady rekrutacji i socjologiczna charakterystyka kobiet
służących w OLK i WSK AK. Warszawa 2015.
11
A. Marcinkiewicz-Gołaś, Ochotnicza Legia Kobiet 1918-1922. Warszawa 2006.
12
Regulamin Organizacyjny Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, Warszawa 1939,
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2823&from=publication& (pobrano 15.07.2017 r.).
13
Więcej: A.E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet (w:) Służba kobiet w formacjach mundurowych XXI wieku, Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa 2008.
14
Zob. http://kobietywwojsku.prv.pl/pl/001/003/005/ (pobrano 15.07.2017 r.).
15
J.Z. Kocot, Juzistki. Warszawa 2004.
16
Ustawa z 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, Dz.U. 1938 nr 25 poz. 220.
17
Art. 105 ustawy z 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
18
E. Zawacka, Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet. Toruń 2001, s. 92-93.
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19

w obronie kraju. W okresie konspiracji kobiety mogły angażować się w służbę
20
pomocniczą zgodnie z zarządzeniem gen. Tadeusza Komorowskiego. PWK
w 1940 r. przekształciło się w Wojskową Służbę Kobiet, czego dowodem był
meldunek gen. T. Bora-Komorowskiego, kolejno rozkaz Dowódcy AK z 1942
21
roku, a następnie dekret Prezydenta RP z 27 października 1943 r. o Służbie
22
Wojskowej Kobiet. Ten ostatni przyznał kobietom status żołnierza, a rozkazem
z 23 września 1944 r. Dowódca AK przyznał kobietom prawo do otrzymywania
23
stopni wojskowych na równych zasadach z mężczyznami.
Historia Polski oraz analiza aktów prawnych traktujących o kobietach w armii
nie napawała optymizmem na przyszłość. Mimo wielu starań kobiet w tworzenie
organizacji militarnych i pozamilitarnych, jak i rzeczywistą aktywność na linii frontu,
kobiety w wojsku były traktowane jako służba pomocnicza zajmująca się administrowaniem i łącznością.
Zaznaczyć należy również niemalże zupełny brak prawnie wiążących przepisów, które obligowałyby kobiety do wypełnienia powszechnego obowiązku obrony.
Przepisy prawne na podstawie których kobiety uczestniczyły w obronie kraju to
w głównej mierze meldunki, czy rozkazy. Twórcy tych dokumentów raczej skupiali
się na aprobowaniu statutu danej organizacji, czy też proponowali zmiany
w funkcjonowaniu oddziałów i pododdziałów, aniżeli wzywali kobiety do uczestnictwa w walkach.
Analiza materiałów na temat partycypacji kobiet w wojsku do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pokazała, iż została wydana tylko jedna ustawa
zawierająca postanowienia dotyczące służby kobiet, niemniej jednak w dalszym
ciągu przedmiotowo jej postanowienia obejmowały udział kobiet jedynie w razie
mobilizacji i w czasie wojny jako służba pomocnicza.
Z perspektywy czasu ciężko wskazać powody, które wpłynęły na taki kształt
Wojska Polskiego w latach międzywojennych, jak i podczas wojny, zważywszy
na potrzebę nieustannego zwiększania liczby żołnierzy w czasach zagrożenia
wojennego.
2. Od czasu pierwszego naboru po dostęp do szkolnictwa wojskowego
Po II wojnie światowej nastąpiła stagnacja w kwestii zaciągania się kobiet
do Sił Zbrojnych. Dopiero w 1988 r. kobiety uzyskały możliwość wstępowania
24
do wojska, jednakże w specjalnym trybie.
Powojenny pobór obejmował

19

M. Żuczkowski, Służba Kobiet w strukturach wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego
na przykładzie Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polski i Komendy Głównej Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2015, nr 2(26), s. 85.
20
Cyt. za: M. Żuczkowski, Służba Kobiet…, Zarządzenie gen. Tadeusza Komorowskiego z 23.09.
1944 r., SPP, A 309, Zarządzenie gen. T. Bora-Komorowskiego: stopnie wojskowe żołnierzy kobiet
w siłach zbrojnych w Kraju, 23 IX 1944 r., k. 113.
21
T. Pełczyński (red.), Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. II. Londyn 1976.
22
Zob. Armia Krajowa w dokumentach…, t. 3, s. 186-188, Dekret Prezydenta RP z 27 października
1943 r. o przepisach dyscyplinarnych dla kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową, DzURP
1943, 4 listopada, poz. 33, s. 109-110., G. Górski, Służba wojskowa kobiet w ZWZ-AK, „Dzieje
najnowsze”, 1988, nr 1, s. 132.
23
SPP, A 309, Stopnie wojskowe żołnierzy kobiet w Siłach Zbrojnych w Kraju, 23 IX 1944 r., k. 113.
24
Zob. B. Czuba, Kobiety w wojsku. Przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje. Studium
socjologiczne. Warszawa 2014, s. 52.
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absolwentki studiów medycznych, co było spowodowane brakiem kształcenia
25
żołnierzy na kierunkach lekarskich, pielęgniarskich itp.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy26
pospolitej Polskiej, wielokrotnie nowelizowana, w obecnym stanie stanowi, iż
powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni
ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Następnie
w rozdziale drugim traktującym o rejestracji i kwalifikacji wojskowej ustawodawca
potwierdził wskazany wyżej obowiązek i ustanowił przepis o następującej treści:
obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji.
Takie uregulowanie wydawać by się mogło sugeruje, iż każdy bez względu na płeć
ma obowiązek stawić się przed komisją kwalifikacyjną, jednakże w art. 32 ust.
1 ustawy prawodawca precyzuje, że do kwalifikacji wojskowej są obowiązani
mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia.
Dopiero w dalszej części artykułu znajduje się przepis umożliwiający stawienie
się do kwalifikacji wojskowej – w charakterze ochotnika – kobiet, jeżeli ukończyli
co najmniej osiemnaście lat życia. Jak widać ustawa z okresu przedwojennego
jak i ustawa, która obowiązuje obecnie nie różnią się zakresem przedmiotowym
dotyczącym dostępu kobiet do służby, jedynie językowo nastąpiły niewielkie
zmiany.
Fakultatywnie mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
27
wojskowej kobiety, posiadające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz
lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.
Jak widać kobiety mogą wstępować do wojska, jednakże nie są one objęte
obowiązkową kwalifikacją wojskową tak jak mężczyźni.
Analizując możliwość dostępu kobiet do służby wojskowej przez pryzmat
tematu artykułu ważnym staje się prześledzenie następujących po sobie zmian
legislacyjnych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP. Ustawa jak
wspomniano na początku została uchwalona w 1967 r., niemniej jednak pierwsza
zmiana traktująca nie bezpośrednio, jednakże dająca możliwość stawienia się do
poboru, nastąpiła 22 stycznia 1992 r. Art. 32 pkt 3 stanowił, że do poboru mogą
28
stawić się również ochotnicy, którzy ukończyli siedemnaście lat życia. Kolejne
zmiany przepisu nastąpiły w 2002 i 2004 roku, lecz nie obejmowały przedmioto29
wego zagadnienia, jedynie modyfikacja z 2005 r. podwyższyła wiek poborowych
30
na osiemnaście lat życia.

25

Tamże.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. 2018 r. poz. 138 z późn.zm.
27
Posiadające takie wykształcenie lub kwalifikacje, bądź pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji.
28
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U.1992 Nr 4 poz. 16.
29
Por. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U.1992 Nr 4 poz. 16., Dz.U.2002 Nr 21 poz. 205 i Dz.U.2004 Nr 241 poz. 2416.
30
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U.2005 Nr 180 poz.1496.
26
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Dopiero cztery lata później ustawodawca wprowadził dodatkowy punkt do
art. 32. Obok przepisu stanowiącego o możliwości stawienia się do poboru
ochotników, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, zamieścił niniejsze uregulowanie: „do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety,
niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej
31
osiemnaście lat życia.
Ostatnia zmiana, dzięki której kobiety mogą podchodzić do kwalifikacji
wojskowej, została uchwalona w styczniu 2010 r. i brzmiała następująco:
„do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia,
niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej
osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej,
z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej
32
na zasadach ogólnych”. Od tamtej pory art. 32 pkt. 4 nie został zmieniony,
co oznacza, że kobiety mogą wstępować do wojska jedynie jako ochotniczki.
Powyższe zmiany nasuwają wniosek, że wstąpienie Polski do NATO
natychmiastowo nie wpłynęło na regulacje prawne. Patrząc na daty zmian można
stwierdzić, że to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało wpływ na dostęp
kobiet do służby, jednakże oczywistym jest, że transformacja nie następuje w ciągu
miesiąca, czy roku, a tym bardziej jeżeli mowa jest o Siłach Zbrojnych. Trzeba
wyraźnie zaznaczyć, iż mimo podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego w lutym
33
1999 roku.
Polska potrzebowała czasu na dokonanie reformy struktury
organizacyjnej.
3. Wstąpienie Polski do NATO oraz UE a zmiany polskiego prawa
Kierunkowe działania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego były przedstawiane każdego roku począwszy od 1961 r., kiedy to oficerowie NATO zorganizowali konferencję mającą na celu omówienie statusu, organizacji, warunków
34
zatrudnienia oraz możliwości kariery kobiet w siłach zbrojnych Sojuszu. Kolejnym
krokiem w stronę poszerzenia uprawnień, jak i dostępu kobiet do armii było
utworzenie Komitetu ds. Kobiet w Siłach NATO (the Committee on Women in the
NATO Forces – CWINF). Rok przed przystąpieniem Polski do NATO w ramach
Międzynarodowego Biura Sztabu Wojskowego ds. Równości Płci (the International
Military Staff Office of the Gender Advisor – IMS) utworzono stałe biuro – Biuro
ds. Kobiet w Siłach NATO (the Office on Women in the NATO Forces), mające
za zadanie dostarczyć informacji na temat kwestii związanych z płcią i różnorodnością oraz wspierać pracę CWINF.

31

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U.2009 Nr 22 poz. 120.
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U.2009 Nr 161 poz. 1278.
33
Traktat Północnoatlantycki z 4 kwietnia 1949 r., Dz. 2000 Nr 87, poz. 970.
34
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_101372.htm (pobrano 20.07.2017 r.).
32
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Inicjatywy NATO należy połączyć ze staraniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, której najważniejszym dokumentem jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa
35
ONZ nr 1325 uchwalona 31 października 2000 r. Rezolucja jest pierwszą
w historii regulacją dotyczącą:
- uczestnictwa kobiet w negocjacjach mających na celu osiąganie
porozumień pokojowych;
- udziału kobiet w życiu politycznym;
- uwzględnieniu kobiet w działaniach demobilizacyjnych, rozbrojeniowych
oraz reintegracyjnych społeczeństwa (disarmament, demobilisation and
reintergation – DDR);
- zwiększenia udziału kobiet w sektorze bezpieczeństwa;
- reform w prawie i systemie sprawiedliwości w zakresie równości płci;
- przemocy seksualnej i przemocy na tle płci (sexual and gender-based
violence – SBGV);
36
- kobiet uchodźców i kobiet przesiedlonych.
37
Stała się ona podstawą do dalszych działań na rzecz kobiet oraz do
38
podejmowania dyskusji o przemocy seksualnej występującej podczas działań
wojennych.
Należy zaznaczyć, że zarówno NATO, jak i Unia Europejska implementowały
rezolucję, zatem kraje członkowskie zostały obowiązane do dostosowania się
do jej wymogów. Rezolucja nr 1325 mimo, iż nie jest aktem prawnie wiążącym
i nakazującym bezpośrednie stosowanie jej postanowień, to charakter członka UE,
czy NATO nakazuje wypełnianie obowiązków określonych w odpowiednich
przepisach.
W momencie wejścia do NATO Polska została zobowiązana do partycypacji
w działaniach zmierzających do zwiększenia udziału kobiet w inicjatywach
39
podejmowanych przez siły zbrojne na wszystkich szczeblach i poziomach.
40
Największy efekt w postaci zmian prawa zarówno międzynarodowego, jak
41
i krajowego miała wspomniana rezolucja, jednakże Polska potrzebowała czasu

35

Resolution 1325 adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000,
S/RES/1325 (2000).
36
Zob. M. Ratschka, 10 lat rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) http://www.unic.un.org.
pl/unic-activities/10-lat-rezolucji-rady-bezpieczenstwa-onz-nr-1325-(2000-r)/2179 (pobrano 26.01.
2016 r.).
37
Zob. np. Resolution 1820 adopted by the Security Council at its 5916th meeting, on 19 June 2008,
S/RES/1820 (2008); Resolution 1888 adopted by the Security Council at its 6195th meeting, on
30 September 2009, S/RES/1888 (2009); Resolution 1889 adopted by the Security Council at its
6196th meeting, on 5 October 2009, S/RES/1889 (2009); Resolution 1960 adopted by the Security
Council at its 6453rd meeting, on 16 December 2010, S/RES/1960 (2010); Resolution 2106 adopted
by the Security Council at its 6984th meeting, on 24 June 2013, S/RES/2106 (2013); Resolution 2122
(2013) Adopted by the Security Council at its 7044th meeting, on 18 October 2013, S/RES/2122
(2013).
38
Od 1976 r. organizowane są coroczne konferencje nt. równości płci, http://www.nato.int/cps/en/
natohq/news_144800.htm?selectedLocale=en (pobrano 20.07.2017 r.).
39
Briefing. Participation, Protection, Prevention, Brussels 2010, s. 12, http://www.nato.int/nato_stat
ic/assets/pdf/pdf_publications/20120116_UNSCR_EN.pdf (pobrano 20.07.2017 r.).
40
Patrz np. Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council
Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security, 15671/1/08 REV 1.
41
Patrz np. decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 157/MON z 6 maja 2009 r., Dz. U. MON Nr 111,
poz. 157.
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aby zwiększyć liczbę kobiet w armii, a także umożliwić kobietom dostęp do innych
niż dotychczas administracyjnych i medycznych stanowisk. W tym celu
ministerstwo musiało umożliwić kobietom aplikowanie do uczelni wojskowych.
4. Dostęp kobiet do edukacji wojskowej
Wdrażanie międzynarodowych założeń rząd rozpoczął od stworzenia przez
Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej
42
Prognozy wojskowej służby kobiet. W tym piśmie przede wszystkim oceniono
ówczesną sytuację kadrową, a także podkreślono potrzebę otwarcia szkół
wojskowych dla kobiet oraz związaną z tym konieczność dostosowania m.in.
43
kwestii mundurowych, socjalno-bytowych, wymagań wydolnościowych.
Przełomowym momentem był rok 1999, kiedy to pozwolono kobietom podjęcie
edukacji w szkołach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wyższej
Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, oraz na Wydziale WojskowoLekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto istnieją jeszcze szkoły
44
podoficerskie, w których również kobiety mogą zdobywać wiedzę wojskową.
Wyżej wymienione formy szkolenia to nie jedyne, gdyż ochotniczki mogą złożyć
aplikację o odbycie przeszkolenia w formie służby kandydackiej w korpusie
szeregowych, podoficerów i oficerów oraz poprzez ubieganie się o przyjęcie
na studium oficerskie – w sytuacji ukończenia studiów cywilnych.
Obecnie w celu dostania się czy to na studium oficerskie, czy do jednej
ze szkół wojskowych, czy wreszcie do zawodowej służby wojskowej kobieta
musi spełniać wymagania formalne określone w art. 124 ustawy z 11 września
45
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tj. być niekaraną sądownie,
posiadać obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej
służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane
do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.
Kolejne warunki dotyczące rekrutacji mogą być zróżnicowane w zależności
46
od specjalności oraz ośrodka szkolenia. Jedyną zmianą, która różnicuje postępowanie kwalifikacyjne kobiet i mężczyzn jest test sprawności fizycznej.
Ma on na celu sprawdzić wytrzymałość, siłę, szybkość i zwinność kandydata.
W stosunku do mężczyzn zostały przewidziane następujące konkurencje:
 marszobieg na 3000 m;
 skłony tułowia w przód w czasie 2 minut;
42

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON, Prognoza wojskowej służby kobiet. Warszawa
2005.
43
Kobiety w wojsku. Przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje. Studium socjologiczne,
WAT 2014, s. 62.
44
W Polsce istnieją następujące szkoły podoficerskie: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
w Ustce.
45
Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz. U. 2003 r. Nr 179,
poz. 1750 z późn. zm.
46
Np. postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego nie obejmuje analizy ocen na świadectwie
dojrzałości, które jest przewidziane podczas procedury ubiegania się o studia w szkołach
wojskowych.
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 podciąganie się na drążku wysokim;
47
 bieg wahadłowy 10x10 m;
Kobiety natomiast mają za zadanie wykonać:
48
 marszobieg na 1000 m;
 skłony tułowia w przód w czasie 2 minut;
 uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce;
49
 bieg zygzakiem „koperta”.
50
Ocena sprawności uzależniona jest od przynależności do grupy wiekowej.
Zgodnie z przeprowadzanymi reformami i modernizacją polskiej armii MON
planuje także ujednolicić test sprawności fizycznej dla kobiet i mężczyzn, tzn.,
że kobiety będą wykonywać te same ćwiczenia, co mężczyźni. Zgodnie
51
z Uzasadnieniem projektu rozporządzenia dotyczącego przeprowadzania spraw52
dzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych „przy opracowaniu norm dla
kobiet żołnierzy za punkt odniesienia przyjęto różnice procentowe najlepszych
wyników uzyskiwanych w sporcie wyczynowym w dyscyplinach biegowych przez
mężczyzn i kobiety (ok. 12%) oraz genetyczne możliwości fizyczne obu płci
w ćwiczeniach siłowych.”
Takie zmiany „mają służyć właściwej ocenie sprawności fizycznej żołnierzy
zawodowych, jak również ukierunkować działania na utrzymanie ich sprawności
fizycznej na poziomie zapewniającym wykonywanie zadań służbowych w kraju
53
i zagranicą”.
Jak widać początkowo kobiety były traktowane jako personel pomocniczy,
przede wszystkim wstępowały do armii po studiach cywilnych, w większości
kierunkach medycznych. Z czasem, a w głównej mierze przyczynił się do tego fakt
wstąpienia Polski do struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz
Unii Europejskiej, umożliwiono kobietom ubieganie się o studia wojskowe
na wszystkich akademiach, szkołach oraz kursach.
Ostatnia zmiana, która aktualnie jest na etapie uzgodnień, jeszcze przed
konsultacjami publicznymi, ma ujednolicić normy sprawnościowe dla kobiet
i mężczyzn. Czas oraz praktyka pokaże, czy zrównanie kryteriów egzaminacyjnych
przyniesie pozytywny skutek. Moim zdaniem ilość kobiet w wojsku zostanie
zmniejszona z obecnie niewielkiego pięcioprocentowego odsetka wszystkich
żołnierzy. Dlatego zalecałoby się rzetelne przeanalizowanie możliwości wydolnościowych kobiet i aktualnych wyników testów sprawności fizycznej dopuszczających do służby, a wnioski z badań należałoby skonfrontować z liczbą kandydatek
47

Alternatywnie zamiast marszobiegu można wykonać pływanie ciągłe przez 12 min, zamiast podciągania uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce, zamiast biegu wahadłowego bieg zygzakiem „koperta”, jednakże w praktyce wykonuje się wskazane w tekście ćwiczenia.
48
Alternatywnie pływanie ciągłe przez 12 min.
49
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, Dz. U. Nr 27, poz. 138.
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przystępujących do egzaminu do liczby kobiet uzyskujących wynik pozytywny.
Z drugiej strony za równym traktowaniem kobiet i mężczyzn przemawia fakt, iż bez
względu na płeć w wojsku realizowane są takie same zadania, zatem zarówno
kobieta jak i mężczyzna muszą wykazywać się doskonałą sprawnością fizyczną,
wyszkoleniem oraz zapleczem wiedzy umysłowej.
Wnioski
Pod koniec lat 60 ubiegłego wieku kobiety miały możliwość wstępowania
do wojska jedynie jako ochotniczki, mimo że zarówno wtedy jak i obecnie
Konstytucja przewiduje zapis, iż każdy obywatel ma obowiązek bronić Ojczyzny.
Zaznaczyć należy, że przepisy prawne nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji, gdyż
kobiety były obecne w działaniach zbrojnych już w XIX wieku.
Na początku udział kobiet w działaniach zbrojnych odbywał się poprzez
samodzielnie formowanie się oddziałów kobiecych, ruchów kobiet i organizacji
oddolnych, które z czasem zostały usankcjonowanie prawnie. Kolejno kobietyżołnierze broniły kraju na podstawie niewiążących przepisów, takich jak rozkazy
dowódców, zarządzenia, meldunki, aż do uchwalenia ustawy w 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony zawierającej przepisy umożliwiające kobietom
pełnienie ochotniczej służby wojskowej.
Analiza zmian pokazuje, że musiało minąć wiele lat, w ciągu których
organizowano konferencje, powoływano komitety ds. kobiet, aż wreszcie nadszedł
moment przełomowy obligujący Rzeczpospolitą Polską do uruchomienia pasma
przedsięwzięć mających na celu umożliwienie kobietom wstępowanie do Sił
Zbrojnych na równych zasadach z mężczyznami.
Najistotniejsze z punktu widzenia zmian w dostępie kobiet do armii było
wspominane wielokrotnie w artykule wstąpienie Polski do NATO. Spowodowało
to konieczność wypracowania nowych oraz dostosowania dotychczasowych
przepisów dotyczących umundurowania, sytuacji społecznej, warunków
socjalnych, możliwości szkoleniowych.
Dzisiaj kobiety mają dostęp do wojska na tych samych zasadach co
mężczyźni, mimo, że nie są objęte obowiązkową kwalifikacją wojskową. Zgodnie
z danymi na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawionymi przez Ministerstwo Obrony
Narodowej w Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich
54
korpusach osobowych pełniło 5246 kobiet-żołnierzy. Wskazana liczba stanowi
5,28% wszystkich żołnierzy pełniących służbę w Polsce. Najwięcej żołnierek zasila
korpus szeregowych – 3000 osób, następnie korpus oficerski – 1335 osób
i podoficerski – 855 osób. Badając tendencje zmian przepisów warto wskazać
tempo wzrostu udziału kobiet, które kształtuje się miernie, gdyż w 2001 r. odsetek
55
56
kobiet żołnierzy wynosił 0,36%, w 2008 r. służyło 800 kobiet, a w 2013 roku
stanowiły 2,86% wszystkich żołnierzy.
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http://bip.mon.gov.pl/przydatne-informacje/artykul/sluzba-zawodowa/wojskowa-suzba-kobiet-10325
478/ (pobrano 27.07.2017 r.).
A. Dębska, Służba wojskowa kobiet. Bilans lat 1989-2003 (w:) Udział kobiet w systemie
bezpieczeństwa państwa, Materiały z Konferencji pod patronatem Minister Izabeli Jarugi-Nowackiej,
CBW. Warszawa 2003, s. 42.
56
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiety_w_Wojsku_Polskim (pobrano 27.07.2017 r.).
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Zmiany prawodawstwa należy ocenić pozytywnie, gdyż z okresu, gdy kobiety
nie mogły wstępować do Sił Zbrojnych doprowadzono do momentu, kiedy w 2018
r. kobiety będą musiały sprostać identycznym wymaganiom jak mężczyźni. Wadą
modyfikacji legislacyjnych jest długi czas jaki musiał nastąpić, by dostosować
ustawodawstwo Polskie do standardów międzynarodowych.
Streszczenie
Artykuł dotyczy kwestii dostępu kobiet do Sił Zbrojnych RP. Analizę przeprowadzono w oparciu o przepisy prawa regulujące służbę kobiet. Pierwsza część
opisuje historyczne podstawy normatywne udziału kobiet, a także ruchy i działania
pozamilitarne prowadzące do ustanowienia przepisów pozwalających kobietom
na równą z mężczyznami partycypację do SZRP. Rozbudowaną część pracy
stanowi analiza wymogów stawianych przed kandydatkami. Rozważania kończą
wnioski poprzedzone wskazaniem danych statystycznych ukazujących uczestnictwo kobiet w danych korpusach.
Słowa kluczowe: kobiety, kwalifikacje do wojska, szkolnictwo wojskowe
Summary
The article deals with the issue of women's access to the Polish Armed
Forces. The analysis is based on the law regulating the service of women. The first
part describes the historical normative basis of the participation of women, as well
as non-military movements and activities leading to the establishment of provisions
allowing women to participate in the Polish Armed Forces equal to men.
An extensive part of the work is an analysis of the requirements set for candidates.
Considerations are concluded with conclusions preceded by the indication
of statistical data showing the participation of women in the given corps.
Key words: women, qualifications for the army, military education
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OBALAJĄC ZACHODNIE WARTOŚCI. KALIFAT PAŃSTWA ISLAMSKIEGO –
OD POWSTANIA DO UPADKU
Wprowadzenie – geneza Państwa Islamskiego
Wbrew wielu opiniom medialnym, Państwo Islamskie nie narodziło się nagle.
Grupa ta ma swoje korzenie w strukturach Al-Kaidy, a w zasadzie w jej filii –
Al-Kaidzie w Iraku (Al-Qaeda in Iraq – AQI), a działalność zbrojna jej twórców sięga
1
nawet końca lat 90. XX w. AQI działa w dużej mierze niezależnie od centrali
Al-Kaidy, czego potwierdzeniem okazało się wspólne z innymi ugrupowaniami
dżihadystycznymi powołanie Rady Szury Mudżahedinów (Mujahedeen Shura
Council; Majlis Shura al-Mujahideen – MSM), do którego doszło na początku 2006
2
r. W październiku 2006 r., Rada ogłosiła utworzenie Państwa Islamskiego w Iraku
(The Islamic State of Iraq – ISI; Al-Dawla fi al-Islamiya fi Iraq), którego przywódcą
został Abu Omar al-Bagdadi. Jednakże przekształcenie, a właściwie fuzja Al-Kaidy
w Iraku z innymi strukturami, nie zyskała wówczas większej uwagi społeczności
międzynarodowej. Poziom ambicji członków tej dżihadystycznej został zlekceważony. Obecnie wiadomo, że to połączenie, często mylone z prostą zmianą
nazwy było znacznie większym wydarzeniem niż zostało to wówczas odnotowane.
Dla wielu islamistów i dżihadystów utworzenie ISI było równoznaczne z utworzeniem islamskiego państwa. Absolutystyczna wizji ideologiczna organizacji
okazała się przeszkodą na drodze do pozyskania zwolenników wśród lokalnych
przywódców. Liderzy ugrupowania przeszacowali swoje zdolności do pozyskania
szerokiego wsparcia ludności sunnickiej. Na początku 2007 r., lokalne plemiona
utworzyły Rady Sahwa (Przebudzenia), podejmując walkę z innymi zbrojnymi
3
grupami o kontrolę nad terytorium, szczególnie o prowincją Anbar. W 2010 roku
częstotliwość ataków przeprowadzanych przez ISI zaczęła rosnąć, sygnalizując
rewitalizację struktur operacyjnych. Jednak nadal skala ponoszonych strat
przewyższała zakładane zyski. ISI pomimo nazwy pozostawało organizacją
terrorystyczną.
Pomimo tego, do końca 2011 r. na terenie Iraku, ugrupowanie zostało
zmarginalizowane, nie stanowiąc większego zagrożenia dla innych dżihadystycznych ugrupowań oraz rządu centralnego. Jednakże na przełomie 2010 i 2011
r. wraz z symbolicznym momentem przesilenia na Bliskim Wschodzie – końcem
2011 r. – wybuchem masowych protestów w świecie arabskim, określanych jako
1

Mowa tu o organizacji Al-Dżamaat at-Tawhid wa al-Dżihad, Grupa Monoteizmu i Dżihadu (Jamaat
al-Tawhid wa-l-Jihad – JTWJ, Organization of Monotheism and Jihad), utworzonej w 1999 r. przez
Abu Musaba az-Zarkawiego. A.Y. Zelin, The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the
Global Jihadist Movement, Research Notes, The Washington Institute for Near East Policy, No. 20,
June 2014, Pobrano z: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_
20_Zelin.pdf, s. 1; A.W. Terrill, Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS, “Parameters”,
Vol. 44 No. 3. 2014, s. 14.
2
Wśród nich znajdowały się: Jaysh al-Ta’ifa al-Mansura, Saraya ‘Ansar al-Tawhid, Saraya al-Jihad alIslami, Saraya al- Ghuraba, and Kataib al-Ahwal; A.W. Terrill, dz. cyt., s. 14-15.
3
K. Kagan, The Surge: A Military History. New York 2007, s. 67.
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4

„Arabska Wiosna”, nastąpiło wycofanie sił amerykańskich z Iraku. Wydarzenia te
okazały się być końcem złudzeń co do możliwości wdrożenia prodemokratycznych
i świeckich reform w państwach regionu. Przewidywany przez Zachód proces
demokratyzacji ustąpił miejsca kryzysowi na poziomie poszczególnych państw
i całego regionu. W konsekwencji postępującej destabilizacji, organizacje dżihadystyczne postanowiły przystąpić do ataku. Największy sukces odniosło Państwo
Islamskie w Iraku. Na przełomie 2011 i 2012 r., władze centralne dostrzegały
problem ekspansji ISI, jednakże działania skierowane przeciwko temu ugrupowaniu były ograniczone. Wydaje się, że poszczególne państwa były bardziej
zaabsorbowane walką na szczeblu politycznym, przez co rosnące zagrożenie ze
strony ISI zostało zignorowane. Wkrótce sytuację w Iraku przyćmiła wojna syryjska,
przyciągająca tysiące bojowników z całego świata. ISI wraz z jej eskalacją
zbudowało w Syrii skuteczną siłę bojową, która przyciągała licznych rekrutów.
W kwietniu 2013 r. lider ISI Abu Bakra al-Bagdadiego ogłosił rozszerzenie
działalności na Syrię, dokonując zmiany nazwy ISI na Państwo Islamskie w Iraku
5
i al-Sham (Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham – DAIISH; Islamic State
of Iraq and al-Sham – ISIS), zwanej również jako Państwo Islamskie w Iraku
6
i Lewancie (Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL). Działania te odzwierciedlają zmiany nazw organizacji (vide tabela nr 1).
Należy zatem stwierdzić, że dżihadyści umiejętnie wykorzystali destabilizację
Iraku, a po rozwinięciu swoich struktur w tym państwie, przenieśli się do sąsiedniej
Syrii. Na tym etapie ekspansji, w pierwszej połowie 2013 r., można było zauważyć
kształtowanie się zalążków administracji. Dżihadyści zyskiwali coraz więcej
zwolenników, a wraz z nimi pozyskiwali nowe terytoria. W efekcie tych sukcesów,
29 czerwca 2014 r., rzecznik ISIS – Shaykh Abu Muhammad al-Adnani al-Shami
ogłosił powstanie kalifatu. Wraz z tym wydarzeniem nazwa organizacji uległa
zmianie. Państwo Islamskie w Iraku i al-Sham przekształciło się w Państwo
Islamskie (Al-dawla al-Islamiyya; Islamic State – IS). Usunięcie z nazwy „w Iraku
7
i al-Sham”, ukazało coraz większe ambicje i było wstępem do rozprzestrzenienia
8
się dżihadystycznych struktur w innych częściach regionu i świata.

4

5

6

7

8

Impulsu do wybuchu protestów dostarczyła Tunezja, w której doszło do zamieszek już w grudniu
2010 roku, więcej na temat postrzegania rewolucji na obszarze MENA w początkowej ich fazie (w:)
K. Kozłowski, Kolory rewolucji. Warszawa 2012.
DAIISH to jest transliteracja akronimu, utworzonego z tych samych słów arabskich, które składają
się w języku angielskim na skrót ISIS – Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham. W mediach używa
się również określeń Da’ish lub Da’esh.
Więcej na temat wojny w Syrii vide M. Kaszuba, M. Stempień, Autorytarna geopolityka przetrwania
reżimu Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 2 2016, s. 115-128.
Pomimo usunięcia „Iraku i al-Sham”, nazwa Państwo Islamskie w Iraku i al-Sham (Syrii) – ISIS jest
wciąż używane do określenia tej struktury przez społeczność międzynarodową, w tym zachodnie
media, a nawet przez zwolenników samego Państwa Islamskiego. Nazw tych oraz ich angielskojęzycznych skrótów używa się często wymiennie.
This Is the Promise Of God, Pobrano, https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/shaykh-abc5abmue1b8a5 ammad-al-e28098adnc481nc4ab-al-shc481mc4ab-22this-is-the-promise-of-god22-en.pdf.
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Tabela nr 1: Ewolucja Państwa Islamskiego
Data

Nazwa

Data

2004-2006

Al-Kaida w Iraku (Al-Qaeda in Iraq – AQI)

2004-2006

2006

Rada Szury Mudżahedinów (Majlis Shura
al-Mujahedin, Mujahedeen Shura Council)

2006-2013

Państwo Islamskie w Iraku
(Islamic State of Iraq – ISI)

2013-

Państwo Islamskie w Iraku i Al-Sham
(Islamic State of Iraq and al-Sham – ISIS)
Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie
(Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL)

2014

Państwo Islamskie (Islamic State – IS)

2006-2010

2010-2014

Przywódca
Abu Musab
az-Zarkawi
Abu Ayyub
al-Masri
Abu Omar
al-Qurashi
9
al-Bagdadi

Abu Bakr
al-Bagdadi

2014

Źródło: Opracowanie własne

Jak unia przeciwko Amerykanom przerodziła się w wojnę domową?
W 2003 r. amerykańska administracja obaliła Saddama Husajna, aby następnie uwikłać się w długotrwałą misję budowania stabilności Iraku. Rozwiązaniem
miał być plan inwazji typu „small-footprint”, mający na celu jak najszybsze
wycofanie się z tego państwa. Amerykanie nie byli przygotowani na destabilizację
i upadek irackich instytucji.
Symbolem braku troski o odbudowę kraju, był wybór urzędnika odpowiedzialnego za odbudowę Iraku, dokonany przez prezydenta George’a W. Busha.
Został nim Lewis Paul Bremer, człowiek, którego G.W. Bush nigdy nie spotkał,
który nie był ekspertem od Iraku, rekonstrukcji struktur państwowych po
zakończeniu konfliktu i nie znał języka arabskiego. L.P. Bremer zdecydował się
oczyścić administrację z członków partii Baas (Partia Socjalistycznego Odrodzenia
Arabskiego w Iraku; Hizb al-Bas al-Arabi al-Isztiraki fi al-Irak), podległej obalonemu
reżimowi. Postanowił usunąć jej członków z sektora publicznego i rozwiązać armię
iracką. USA zdemobilizowały weteranów pokonanej armii Saddama Husajna.
Wielu z tych doświadczonych żołnierzy i oficerów, pozostało właściwie bez
środków do życia. Powstała w ten sposób rzeszę bezrobotnych, uzbrojonych
mężczyzn, doprowadzając w efekcie do destabilizacji państwa. Wielu z nich,
przyłączyło się do IS, co dało im „zatrudnienie” i umożliwiło kontynuowanie walki
ze Stanami Zjednoczonymi, ale także szyitami. Pokrzywdzeni okazali się nie tylko
członkowie dawnej elity, bowiem surowa procedura lustracyjna, skutkowała również marginalizacją sunnickiej części społeczeństwa, niezwiązanej bezpośrednio
10
z reżimem.
Obecnie znaczna część irackiej ludności uznaje, że to inwazja amerykańska
leży u podłoża sytuacji wewnętrznej Iraku. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzenie,
9

W lipcu 2007 r. USA uznały, że należy rozważyć czy Abu Omar al-Qurashi al-Baghdadi był osobą
fikcyjna; M.R. Gordon, Leader of Al Qaeda group in Iraq was fictional, U.S. military says, http://www.
nytimes.com/2007/07/18/world/africa/18iht-iraq.4.6718200.html?_r=0 (pobrano 8.09.2014 r.).
10
T. Dodge, Iraq From War to a New Authoritarianism. New York 2012, s. 68-69, 101-106, 126-127.
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że reżim Husajna, choć represyjny utrzymywał to wielokulturowe państwo we
11
względnej stabilności. Dodatkowo destabilizację pogłębiło niezrozumienie lokalnych realiów przez amerykańską administrację. USA wręcz użyły dżihadystów do
12
walki z przeciwnikami „reform”. Brutalne działania Abu Musaba az-Zarkawiego,
twórcy organizacji-prekursorów Państwa Islamskiego, posłużyły do umotywowania
walki z całym ruchem oporu wobec amerykańskiej okupacji. Az-Zarkawi opierał
swoje poglądy nie tylko na niechęci do niewiernych wyrosłej z ingerencji
Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, ale także na poczuciu utraty
przywilejów, władzy i praw przez sunnitów. Było to spowodowane głębokim
pragnieniem zemsty, powiązanym z chęcią oczyszczenia świata muzułmańskiego
tyranów (tawaghit), apostatów (murtadin), heretyków i politeistów (mubdi`een
13
i mushrikeen).
Medialna kampania, nagłaśniając czyny Az-Zarkawiego przyniosła jednak
odwrotny skutek. Sylwetka lidera została wzmocniona i przede wszystkim
upowszechniona w mediach. Amerykanie stworzyli „gwiazdę”, swego rodzaju
„bohatera” ruchu dżihadystycznego. Strategowie amerykańscy zapomnieli,
że czarna reklama to również reklama, w myśl zasady „Nieważne jak o tobie
mówią, ważne by mówili”. W efekcie igrając z podziałami religijnymi, Stany
Zjednoczone nasiliły animozje pomiędzy sunnitami i szyitami. Obecnie można
mówić już o doktrynie zarkawizmu, określeniu służącemu do identyfikacji ideologii,
z której wyrosło Państwo Islamskie.
Jak Państwo Islamskie pozyskało tylu zwolenników w Europie?
Wbrew pozorom, podobnie jak w przypadku Al-Kaidy, Państwo Islamskie nie
dąży jedynie do utworzenia kalifatu na Bliskim Wschodzie i innych terytoriach
zamieszkiwanych głównie przez ludność muzułmańską. IS dąży do obalenia
zachodnich wartości i to nie tylko na wspomnianych terytoriach, ale również
na obszarze cywilizacji zachodniej. IS dąży do zbudowania struktur opartych
na nietolerancji i przemocy również w Europie. Oddają to słowa rzecznika – Taha
Subhi Falaha, znanego jako Muhammad al-Adnani al-Shami: „Zdobędziemy wasz
Rzym, złamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety, za pozwoleniem Boga,

11

Większość źródeł szacuje, że co najmniej 97% ludności należy do któregoś z odłamu islamu.
Pozostałe 3% stanowią chrześcijanie (Chaldoasyryjczycy i Ormianie), 13% jazydzi. Wśród
Irakijczyków szyiccy muzułmanie stanowią ok. 60% ogółu ludności (blisko 75% wśród populacji
arabskiej). Sunniccy muzułmanie stanowią około 20% całkowitego populacji Iraku (25% ludności
arabskiej). Kurdowie, druga co do wielkości grupa etniczna, stanowiąca około 20% ludności Iraku,
są w większości sunnicami. S. Kirmanj, Identity and Nation in Iraq, Boulder 2013, https://www.rienner.
com/uploads/511e6527 daedf.pdf, s. 5-8.
12
Twórca organizacji-prekursorów Państwa Islamskiego już od lat 90. pracował nad stworzeniem
struktur dżihadystycznych. W 1999 r. utworzył organizację o nazwie Al-Dżamaat at-Tawhid wa alDżihad (Jamaat al-Tawhid wa-l-Jihad – JTWJ). W 2003 r. ugrupowanie zostało przeniesione do Iraku.
Dżihadyści, pod wodzą Az-Zarkawiego rośli w siłę. Wyrazem tego było ujawnienie próby dokonania
zamachu przy użyciu „brudnej bomby”. W kwietniu 2004 r. ujawniono, że dżihadyści planowali atak
przy użyciu materiałów wybuchowych i trucizn, które po eksplozji utworzyłyby toksyczną chmurę.
Centrum miała być siedziba Głównej Dyrekcji Wywiadu (Al-Muchabaratu) w Ammanie i mógłby
spowodować 80 tys. ofiar śmiertelnych. J. Warrick, Czarne flagi: geneza Państwa Islamskiego, przeł.
T.S. Gałązka, Warszawa 2017, s. 195-211.
13
M.M. Hafez, Tactics, Takfir and Anti-Muslim Violence (w:) A. Moghadan, B. Fishman (ed.), Selfinflicted Wounds: Debates and Division in Al Qaeda and its Periphery, Combating Terrorism Center
2010, http://www.teaching terror.net/SIW-AQ-2010.pdf, s. 19-44.
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Potężnego. […] Jeśli my tego nie osiągniemy, to nasze dzieci i wnuki to osiągną,
14
i będą sprzedawać waszych synów jako niewolników”.
Pokłosiem działalności IS jest wzrost europejskiego dżihadyzmu, choć
zjawisko to uwidoczniło swoje tendencje wzrostowe już pod koniec XX wieku.
Oczywiście nie wszyscy muzułmanie to islamiści, choć nie należy zapominać, że
islamizm i dżihadyzm mają swoje podłoże właśnie w islamie. Potwierdza to Amr
Adeeb, egipski dziennikarz telewizyjny, który stwierdził: „Oczywiście, że za terror
odpowiedzialny jest islam (…). To wszystko pochodzi od nas, te straszne idee
mordu zaczynają się w naszej religii, są w niej bardzo drastyczne interpretacje (…)
Nienawidzicie Zachodu, mówicie, że terroryści nie są muzułmanami. To nieprawda.
Są jednymi z nas, są muzułmanami. Gdyby w islamie nie było chorych nurtów, nie
15
byłoby muzułmańskich terrorystów”. Z ust zachodnich decydentów takie słowa
padają bardzo rzadko. Wydaje się, że nie chcą oni urazić muzułmanów i zrodzić
kolejnego zarzewia konfliktu. Można powiedzieć, że stosują politykę łagodzenia,
a wręcz udobruchania islamistów. Założony cel, w postaci deradykalizacji, nie
zostaje w efekcie zrealizowany, a islamizacja postępuje. Zjawisko to określa się
mianem dhimmikracji. Nazwa pochodzi od słowa dhimmi, oznaczającego
niemuzułmanów, którzy uznali panowanie muzułmanów. Zjawisko to nadmiernie
uwzględnia „wrażliwość” islamistów, co skutkuje porzucaniem własnych wartości
i norm obyczajowych, rezygnacją z demonstracji własnych postaw, wycofywaniu
się z przyjętych tradycji czy nawet redukcji własnej obecności w przestrzeni
publicznej, w przypadku decydentów. W zasadzie sprowadza się to do akceptacji
żądań dla tzw. świętego spokoju i uniknięcia konfliktów, dopasowywania się do
wymogów muzułmańskiej części społeczeństwa. Z pewnością najbardziej uwida16
cznia się w sferze publicznej, przede wszystkim w polityce. Dobrymi przykładami
jest nie używanie zwrotów tj. „islamski terroryzm”, „islamski fundamentalizm”, czy
zastępowanie nazwy Państwo Islamskie skrótem Daesh. Zabiegi takie mają
na celu zlikwidować kojarzenie islamu z terroryzmem, aby nie urazić społeczności
muzułmańskich.
W efekcie dhimmikracji w Wielkie Brytanii wprowadza się regulacje, które
nadają wręcz specjalny status społeczności muzułmańskiej. Często stosuje się
ciche ustępstwa, np. w kwestii wielożeństwa. Wraz z całą społecznością
muzułmańską również dżihadyzm zyskuje coraz większą przestrzeń.
Czym Państwo Islamskie różni się od innych struktur dżihadystycznych?
Niemal od ogłoszenia samozwańczego kalifatu (czerwiec 2014 r.) w mediach
wszechobecne są głosy informujące o niezwykłości tego tworu. Jednak czy
rzeczywiście IS jest tworem tak niezwykłym? Czy znacząco różni się od innych
dżihadystycznych struktur?
Współczesne środowisko międzynarodowe tworzy odpowiednie warunki nie
tylko dla proliferacji ideologii dżihadyzmu, o czym świadczą liczne ataki
terrorystyczne, ale także to do budowy quasi-państw. Należy pamiętać, że próby
utworzenia quasi-państw przez dżihadystów – „państw dżihadystycznych”, nie są
nowym zjawiskiem. Na przestrzeni lat powstało wiele islamskich emiratów, państw
14

The Failed Crusade, „Dabiq”, 2014, Iss. 4, Ramadan 1435 (wrzesień/październik 2014), http://media.
clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf, s. 8.
15
M. Orzechowski, Mój sąsiad islamista. Warszawa 2016, s. 43-44.
16
Tamże, s. 308-309.
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islamskich i kalifatów. Do najbardziej znanych należą Islamski Emirat Afganistanu,
17
Islamski Emirat Somalii, afrykański kalifat Boko Haram. Oczywiście skala ich
ekspansji, a sposób funkcjonowania różniły się od siebie, choć dzieliły szereg
istotnych cech. Przede wszystkim są silnie zakorzenione w ideologii, nastawione
internacjonalistycznie oraz ekspansywnie, chcą zwalczać „wrogów islamu”. IS
podobnie jak inne dżihadystyczne struktury przyciąga nie tylko niewykształconych
zwolenników z biednych, patologicznych środowisk. Wśród dżihadystów są takie
osoby jak Cherif Kouachi, zabójca dziennikarzy z redakcji „Charlie Hebdo”
w Paryżu, trener fitness, który uczył się w szkole dla elektrotechników, czy
Selifeddine Rezgui, zabójca turystów z ośrodka Port el Kantaoui w Tunezji,
inżynier. Takich przykładów jest wiele. Dżihadyzm przyciąga wykształconych,
niezadowolonych ze swojego statusu, zradykalizowanych muzułmanów. Być
może problemem jest brak asymilacji ze społeczeństwem zachodnim. Jednak
z pewnością wszyscy dokonali ataków w imię walki o globalny kalifat.
Wydaje się zatem, że Państwo Islamskie różni się od innych struktur
dżihadystycznych jedynie wykorzystywanymi metodami działania. W praktyce
zarówno IS, jak i inne tego typu struktury dążą do tego samego celu, jakim
jest utworzenie globalnego kalifatu. Jeżeli koalicja międzynarodowa pokona
IS okaże się, że wszystkie te quasi-państwowe twory łączy również to że uległy
dezintegracji. Żadne z dotychczas utworzonych państw dżihadystycznych nie
18
przetrwało próby czasu.
W czym tkwi siła ideologii Państwa Islamskiego?
Dżihadyzm to „inspirowana religijnie ideologia głoszącą, że użycie wszelkich
dostępnych środków w celu opanowania całego świata przez islam jest
19
obowiązkiem moralnym każdego muzułmanina”. Dżihadyzm nie jest nowym
zjawiskiem. Nabierał on sił od dawna wraz ekspansją islamskich organizacji
fundamentalistycznych. Wtedy właśnie zostało stworzone pojęcie dżihadyzmu
(jahadiyyah, jihadism). Choć początkowo kontrowersyjne, pod koniec lat 90.
20
XX w. na stałe weszło do powszechnego użytku.
Siłą Państwa Islamskiego okazała się zdolność przyciągania do swoich
struktur muzułmanów z całego świata. Celem IS stały się osoby, które czują się
wyobcowane, nieszanowane, złe na rzeczywistych, pełne niespełnionych ambicji,
obwiniające innych ludzi lub instytucje państw zachodnich za ich nieszczęścia.
Takie osoby odnajdywane są przez dżihadystów w Internecie. Wydaje im się, że IS
rozumie sytuację w jakiej się znalazły, co wzmacnia ich przekonanie, że przyczyną
ich frustracji znajduje się poza nimi. Wciągając potencjalnych rekrutów w świat
fantasy w Internecie, IS kieruje ich frustrację na „siły antyislamskie”, które według
dżihadystów chcą zdominować przestrzeń międzynarodową i zniszczyć cywilizację
muzułmanów. Według IS jedynym sposobem na zmianę tej sytuacji jest przyłą17

Tamże, s. 160-161.
Vide M. Stempień, Funkcjonowanie „państw dżihadystycznych” w przestrzeni międzynarodowej –
studium porównawcze, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(3) 2017,
s. 134-144.
19
R.J. Neuhaus, The Regensburg Moment, “First Things”, listopad 2006, s. 68.
20
T. Hegghammer, Jihadi Salafis or Revolutionaries? On Theology and Politics in the Study
of Militant Islamism (w:) R. Meijer (ed.), Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York,
s. 244-266.
18
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czenie się walki. IS oferuje możliwość przyłączenia się do ruchu o jasno
określonym celu, który nada sens życiu. Dodatkowo osoby sfrustrowane często
dołączają do środowisk radykalnych. W takich społecznościach islamiści, często
nienależący do środowisk dżihadystycznych prezentują religię jako atrakcyjną
alternatywę dla budowania lepszej przyszłości. Poczucie wspólnoty zwiększa
atrakcyjność skrajanej i wypaczonej interpretacji islamu prezentowanej przez
IS, przede wszystkim w Internecie.
Dżihadyści koncentrują się jednak nie tylko na osobach osamotnionych,
sfrustrowanych, łatwo ulegających radykalizacji. Zaplecza do rekrutacji nie brakuje
nie tylko w państwach bliskowschodnich, czy afrykańskich, ale również europejskich. Komunikaty IS są szczególnie atrakcyjne młodych muzułmanów (głównie
mężczyzn) w Europie Zachodniej. Należy pamiętać, że wiele środowisk muzułmańskich uznawanych za umiarkowane naciska na oficjalne uznanie islamskiego
prawa rodzinnego, restrykcyjnych zasad ubioru, spotkań modlitewnych czy jedzenia halal w szkołach i innych instytucjach w państwach europejskich. Nawet
reprezentatywne i darzone szacunkiem instytucje muzułmańskie, traktowane jako
umiarkowane, upowszechniają takie postulaty. Z tego względu wielu młodych
muzułmanów ulega wpływom islamizmu i dżihadyzmu oraz głoszonym przez
tę ideologię przekazom, upowszechnianym nie tylko w Internecie ale również przez
zradykalizowanych imamów, w meczetach, czy po prostu na ulicach podczas
21
różnego rodzaju demonstracji.
Problematykę dobrze oddaje tzw. afera karykatur Mahometa, która miała
miejsce w Danii i rozpoczęła się 30 września 2005 r. wraz z publikacją w „JyllandsPosten” dwunastu karykatur Mahometa. Miała ona zainicjować debatę na temat
islamofobii, jednak przerodziła się w falę protestów, pokazując że krytyka islamu
może być niebezpieczna. W skutek fali krytyki dla publikacji, 7 lutego 2006 roku
w Londynie odbyły się masowe demonstracje. Ich uczestnicy szokowali hasłami
tj.: „Zarżnij/ zmasakruj/ obetnij głowy tym, którzy obrażają islam” (Butcher/
massacre/ behead those who insult islam), „Europa to rak, islam to lekarstwo”
(Europe is a cancer, islam is the cure/ answer), „Europo – zapłacisz, twój 9/11 jest
już w drodze” (Europe you will pay, your 9/11 is on its way), Bądźcie przygotowani
na prawdziwy holocaust” (Be prepared for the real holocaust), czy „Wolności słowa
22
– idż do piekłą” (Free speech – go to hell).
Dlaczego Państwo Islamskie upadło?
Państwo Islamskie u szczytu swojej ekspansji kontrolowało mogło kontrolo2
wać co najmniej 245 do tys. km , a więc zajmował on prawie 40% terytorium Iraku
2
2 23
(438.317 km ) i Syrii (185.180 km ). Choć jest to ogromne terytorium, w latach
1996-2001 Islamski Emirat Afganistanu utworzony przez Talibów kontrolował
24
prawie 90% powierzchni Afganistanu, a więc ponad 587 tys. km². Należy zatem
wskazać, że tworzenie quasi-państw przez struktury dżihadystyczne nie jest

21

M. Phillips, Londonistan: jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru. Warszawa 2010, s. 27-28.
R.M. Machnikowski, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją.
Warszawa 2010, s. 32-34.
23
Tamże.
24
I. Ness (ed.), International Encyclopedia of Revolution and Protest. Oxford 2009, s. 3247.
22
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25

zjawiskiem nowym. W przeszłości powstało wiele tego typu struktur, choć
najbardziej „zaawansowaną” była ta utworzona przez Talibów. To właśnie ta struktura przetrwała najdłużej. Choć „państwa dżihadystyczne” różniły się stosowanymi
metodami, wszystkie posiadają cechy wspólne, do których B. Lia zalicza:
1. silne oparcie na ideologii religijnej – dążenie do wprowadzenia szariatu;
walka z wrogami islamu – niewiernymi;
2. internacjonalistyczny charakter – łączą bojowników różnych ras i narodowości z różnych regionów świata;
3. agresywne działania – wykorzystanie siły i przemocy wobec wszystkich
wrogów; brak poszanowania dla granic państwowych i ładu międzynarodowego;
4. efektywne zarządzanie – stosunkowo skuteczne administrowanie i zarzą26
dzanie okupowanym terytorium i zamieszkującą je ludnością cywilną.
Państwo Islamskie od momentu ogłoszenia kalifatu do 2016 r. było przykładem państwa dżihadystycznego, które w znacznym stopniu spełniało powyższe
warunki. Zwłaszcza w 2015 r., sukcesywnie poszerzano swój zasięg terytorialny,
27
tworząc nowe prowincje – wilajaty (wilayah, wilayat) w Iraku, Syrii oraz innych
państwach, wzmacniając woje struktury administracyjne. Pomimo silnego oparcia
swoich działań w ideologii, skutecznej kampanii propagandowej w mediach
w długofalowej perspektywie Państwo Islamskie mogło jedynie liczyć na poparcie
28
zwolenników bardzo wąskiej salafickiej wizji ładu międzynarodowego. Szersze
poparcie społeczne dla projektu państwa dżihadystycznego okazało się niemożliwe. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w konfliktogenności tej
struktury. „Protopaństwa rodzą się w trakcie konfliktu i jak dotąd żadne z nich nie
wkroczyło na ścieżkę budowy trwałych struktur państwowych. Wynika to z braku
pragmatyzmu ich twórców, co jest zrozumiałe w szczególności z uwagi
na ideologiczną (by nie rzec utopijną) czystość projektu, który pragną wcielać
w życie”. Dodatkowo dżihadyści traktują stworzone struktury jako ostateczny
i przejściowy zarazem efekt swoich działań. Przejściowy, ponieważ głównym
i finalnym celem jest zjednoczenie całej ummy, pod flagą globalnego „państwa
29
dżihadystycznego”.
Państwo Islamskie bardzo szybko przeszło od fazy planowania do realizacji
projektu tworzenia struktur quasi-kalifatycznych. Ta niecierpliwość okazała się
zgubna i struktura ta nie udźwignęła ogromu wyzwań związanych z administrowaniem rozległym terytorium. Dodatkowo dżihadyści z IS nieumiejętnie dobierali

25

Vide M. Stempień, Funkcjonowanie „państw dżihadystycznych” w przestrzeni międzynarodowej –
studium porównawcze, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(3) 2017,
s. 134-144.
26
B. Lia, Understanding Jihadi Proto-States, “Perspectives on Terrorism”, 2015 vol. 9, iss. 4, s. 35-36.
27
Słowo wilajet w języku arabskim oznacza gubernatorstwo lub prowincję.
28
Salafizm (salafijja) jako ideologia, która ma swoje korzenie w Egipcie, gdzie działalność prowadzili
jego pierwsi „przodkowie ideologiczni”. Doktryna salafizmu odrzuca wszelkie inne formy interpretacji
islamu i ma na celu zaprowadzenie warunków, które istniały w czasach „pobożnych przodków”
(al-salaf al-salih), pierwszych trzech pokoleń wyznawców islamu po Mahomecie vide A. Wejkszner,
Globalna sieć Al-Kaidy: nowe państwo islamskie? Warszawa 2017, s. 58-61.
29
A. Wejkszner, Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa, „Przegląd
Politologiczny”, nr 4, 2016, s. 79-80.
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środki do realizacji obranego celu. Przede wszystkim wykazując skrajną postawę,
która dopuszcza kierowanie bezpośredniej agresji wobec odstępców i heretyków,
na podstawie ich bezpośredniego lub nawet pośredniego wsparcia dla tyranów
i niewiernych najeźdźców. Państwo Islamskie uznaje wszystkie grupy, niestosujące
się do zasad sunnizmu za niewiernych, których należy zwalczać. Dopuszczają
30
zatem masowe takfir – uznanie całej grupy za niewiernych. Takie działanie
niewątpliwie zniechęca znaczną większość społeczności wyznającej umiarkowane
poglądy do projektu odtworzenia kalifatu. Jednak dżihadyści z IS zamiast perswazji
stosują przemoc i represje. Taka taktyka sprawdzała się jedynie w początkowym
okresie ekspansji, gdy sukcesy IS same napędzały dżihadystyczną lokomotywę.
Stratedzy samozwańczego kalifatu nie dostrzegli, że założone przez nich cele
strategiczne wymagają nie tylko rzeszy bojowników ale i poparcia społecznego.
Wnioski takie nasuwają się po analizie funkcjonowania innych dżihadystycznych
quasi-państw. W świetle tych badań początkowe sukcesy samozwańczego kalifatu
wydają się być efektem skutecznej kampanii propagandowej i strachu ludności
cywilnej, decydentów, członków sił bezpieczeństwa, a także żołnierzy przed
okrutnymi zbrodniami bojowników Państwa Islamskiego.
Zakończenie
Państwo Islamskie nie powstało nagle, jego organizacje prekursorskie
funkcjonowały od lat 90 XX w. Zachód „przez długi czas tchórzliwie spoglądał
w bok, odwracał głowę, bo było mu na rękę rozbicie reżimu Al-Asada w Damaszku,
a islamiści pracowali na jego upadek. Stara zachodnia taktyka wypędzania
31
Lucyfera z pomocą Belzebuba w tym przypadku zrodziła Godzillę”. Oczywiście
tym gigantycznym „potworem” jest Państwo Islamskie, które umiejętnie wykorzystało panujące wówczas na Bliskim Wschodzie warunki.
Organizacje, z których ewoluowało IS przetrwały inwazję USA na Irak,
powstania plemienne oraz zmiany rządów w tym państwie. W ostatnich latach,
lokalne warunki społeczno-polityczne okazały się bardziej korzystne dla ekspansji.
W latach 2014-2016 struktura ta okupowała znaczne obszary Iraku i Syrii. IHS
Conflict Monitor podał, że w styczniu 2016 r. IS kontrolowało w Iraku i Syrii około
2
2
78.000 km . W lipcu 2016 r. terytorium zmniejszyło się do 68.300 km , zaś
2
2
w grudniu 2016 r. o kolejne 7.900 km , osiągając 60.400 km . Jest to zatem strata
32
około 14% w stosunku do roku 2015. W październiku 2017 r. samozwańczy
2
kalifat kontrolował już jedynie ok. 10.400 km po obu stronach granicy iracko33
syryjskiej.

30

Więcej na temat doktryny takfiryzmu vide M.M. Hafez, Tactics, Takfir and Anti-Muslim Violence (w:)
A. Moghadan, B. Fishman (ed.), dz. cyt., s. 19-44; A. Wejkszner, Państwo Islamskie – fenomen
nowego dżihadystycznego protopaństwa, „Przegląd Politologiczny”, nr 4 2016, s. 82.
31
M. Orzechowski, dz. cyt., s. 160-161.
32
Islamic State Caliphate Shrinks a Further 12 Percent in 2016, IHS Says, http://news.ihsmarkit.com/pr
ess-release/aerospace-defense-security/islamic-state-caliphate-shrinks-further-12-percent-2016-ihs
(10.10.2016); Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps, http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-27838034 (pobrano 5.01.2017 r.).
33
A. Barnard, H. Saadocta, As Role of ISIS in Syria Dissipates, Other Conflicts Take the Stage, “The
New York Times”, Oct. 20, 2017, s. A10.
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Wydaje się, że zbudowanie stabilnego „państwa dżihadystycznego” okazało
się zbyt wielkim wyzwaniem dla rzeszy dżihadystów z różnych stron świata. Należy
jednak zauważyć, że skala ekspansji kalifatu IS daje dżihadystom nadzieję
na odrodzenie się samozwańczej struktury państwowej. Państwo Islamskie,
a raczej jego centrum iracko-syryjskie przejawia zdolności do długotrwałego
funkcjonowania w skali globalnej, m.in. ze względu na umiejętne wykorzystywanie
przestrzeni cyfrowej. Jednak przy skoordynowanych działaniach społeczności
międzynarodowej nie zagościło na stałe w przestrzeni geopolitycznej Bliskiego
Wschodu w postaci samozwańczego kalifatu.
Streszczenie
Państwo Islamskie (Islamic State – IS) nie narodziło się nagle. Grupa ta ma
swoje korzenie w strukturach Al-Kaidy, a w zasadzie w jej filii – Al-Kaidzie w Iraku
(Al-Qaeda in Iraq – AQI), a działalność zbrojna jej twórców sięga nawet końca lat
90. XX w. Niestety ambicje członków tej dżihadystycznej struktury były przez długi
czas niedostrzegane przez społeczność międzynarodową. Wydaje się, że wyrwała
się ona z letargu dopiero gdy Państwo Islamskie pozyskało już znaczne obszary
w Iraku i Syrii, a więc po ogłoszeniu powstania kalifatu, w czerwcu 2014 roku.
Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie fenomenu Państwa Islamskiego. Artykuł
rozpoczyna się od krótkiej genezy tej struktury, prezentującej wszystkie etapy jej
ewolucji. Uwzględnia również sytuację wewnętrzną w Iraku, w tym przede
wszystkim inwazję amerykańską, jako czynnik destabilizacji, który umożliwił
proliferację ideologii IS. W kolejnych częściach autorka prezentuje przyczyny
pozyskania tak wielu zwolenników w państwach europejskich, różnice w stosunku
do innych grup dżihadystycznych, a także specyfikę ideologii IS, jako cechy
charakterystyczne omawianej struktury. Artykuł kończy się analizą przyczyn
upadku Państwa Islamskiego.
Słowa kluczowe: dżihadyzm, islamizm, kalifat, Państwo Islamskie, quasipaństwo
Summary
Islamic State (IS) was not born suddenly. This group has its roots in the
structure of Al-Qaida, and in fact in its affiliates – Al-Qaeda in Iraq (AQI), and
the military activities of its founders in the late 90s of XX century. Unfortunately, the
ambitions of the members of the jihadi structure for a long time remained unnoticed
by the international community. It seems it broke free from lethargy when
the Islamic State already occupied significant areas in Iraq and Syria, and so after
the announcement of the Caliphate, in June 2014. This publication aims to show
the phenomenon of Islamic State. The article begins with a brief history of this
structure, presenting all the stages of its evolution. It also takes into account the
internal situation in Iraq, including in particular the American invasion, as a factor
of destabilization, which has enabled the proliferation of ideology of IS. In the next
parts of the author presents causes of acquiring so many supporters in European
countries, differences in the relation to other jihadist groups, as well as the
specificities of the IS ideology, as the characteristics of this structure. The article
ends with an analysis of the causes of the Islamic State’s fall.
Key words: jihadism, Islamism, caliphate, Islamic State, quasi-state
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Magdalena SZULCA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
WPŁYW ZBROJNYCH RADYKAŁÓW ISLAMSKICH NA BEZPIECZEŃSTWO
KIRGISTANU NA PRZYKŁADZIE IRU/ISIS
Zagrożenie terrorystyczne oraz regionalny ekstremizm to jedne z ważniejszych problemów dla bezpieczeństwa Kirgistanu. Radykalny islam na terenie Azji
Centralnej odrodził się wraz z upadkiem ZSSR. Wcześniejsze reformy sowieckiej
glasnocti i pierestrojki dały pierwsze możliwości ku reaktywowaniu ruchów
religijnych. Pod koniec lat 80. w Tadżykistanie oraz uzbeckiej części Kotliny
1
Fergańskiej pojawiły się nielegalne organizacje radykalne. Po rozpadzie ZSRR,
w obliczu kryzysu gospodarczego i problemów młodych państw rejonu, radykalny
2
islam przybrał na sile. Uzbecki ruch islamski (Adalat) zaczął sprawować
nieformalną władzę w związku z zanikiem państwowości, kryzysami gospodarczymi oraz napięciami etnicznymi pomiędzy państwami sąsiadującymi w Dolinie
Fergańskiej. Taki stan utrzymał się do 1992 roku, kiedy prezydent Uzbekistanu –
Islam Karimow zlikwidował wszystkie organizacje islamistyczne. Uzbeccy
radykałowie osiedli w Tadżykistanie, stając się jednocześnie jedyną realną siłą
zbrojnego radykalizmu islamskiego. W 1998 roku przywódcy Adalat – Tahir
3
Juldaszew i Jumy Namangani powołali do życia Islamski Ruch Uzbekistanu (IRU;
ros. Исламское движение Узбекистана).
Głównym celem IRU było usunięcie uzbeckiego prezydenta, a także utworzenie państwa islamskiego na całym terenie Kotliny Fergańskiej. W początkowej
fazie Tadżykistan wspierał działalność IRU, będącą wzmocnieniem dla działań
rządowych. Pod naciskami Uzbekistanu w 1999 roku władze tadżyckie usunęły
organizację z kraju. IRU, dążąc do utworzenia państwa islamskiego, podjęło próby
destabilizacji regionu Kotliny Fergańskiej za pomocą tzw. rajdów na tereny
kirgiskiego obwodu batkeńskiego (południowo-zachodnia część Kotliny Fergań4
skiej). Pierwsza ofensywa z północno-wschodniej części Tadżykistanu (miejsce
ulokowania obozów szkoleniowych dla bojowników) miała miejsce od sierpnia do
grudnia 1999 roku. Bojownicy domagali się uwolnienia z uzbeckiego więzienia kilku
tysięcy swoich zwolenników i uznania IRU za oficjalną opozycję wobec reżimu

1

Kotlina Fergańska - to najbardziej zaludnioną część Azji Centralnej (ok. 10 mln ludzi), podzielona
pomiędzy Kirgistan, Uzbekistan oraz Tadżykistan. Sztuczny podział etniczny Kotliny był efektem
stalinowskiego podziału tego regionu, będącego dążeniem do skonfliktowania trzech republik.
Zob.: K. Strachota, Kirgistan wobec problemów bezpieczeństwa regionalnego, (w:) T. Bodio (red.),
Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka. Warszawa 2004, s. 796-805.
2
Adalat – Sprawiedliwość, uzbecki ruch islamski mający na celu przywrócić islam w Kotlinie Fergańskiej
– podzielonej pomiędzy Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgizję, dążąc do stworzeniu muzułmańskiego
„kalifatu” w całej Azji Centralnej. Zob.: A. Meller, Śmierć terrorysty, Tygodnik powszechny, 2009.
10.20, https://www.tygodnikpowszechny.pl/smierc-terrorysty-135677 (pobrano 22.10.2016 r.).
3
S. Zapaśnik, Walczący Islam w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska. Toruń 2014,
s. 109-110.
4
J. Lang, Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej, Raport OSW. Warszawa 2013, s. 9-12.
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5

Islama Karimowa. W wyniku starć doszło do uprowadzenia 20 obywateli, w tym
4 geologów japońskich i dowódcy wojsk wewnętrznych Kirgistanu - gen. Anarbeka
Szamkiejewa. Kolejne wtargnięcie na teren Kirgistanu miało miejsce w lipcu 2000
6
roku. Zdarzenia z przełomu wieków, choć zakończone ostatecznym sukcesem
Kirgistanu, ukazały słabość jego, jak i państw ościennych w walce z fundamentalistami islamskimi.
IRU po porażce w 2000 roku z pomocą Rosji i Tadżykistanu przeniósł się
7
do Afganistanu. Od tego czasu znaczenie organizacji istotnie wzrosło. Do ruchu
przyłączyło się wielu islamskich radykałów z całej Azji Centralnej, co więcej
zacieśniał swoje stosunki z talibami a także z międzynarodowymi organizacjami
terrorystycznymi takimi jak Al-Kaida. IRU był istotną siłą wspierającą Al-Kaidę
podczas amerykańskiej operacji Enduring Freedom. Ruch w wyniku amerykańskiego naporu znacząco osłabł i był zmuszony zbiec do Pakistanu, tym samym
oddalając się od regionu swojego zainteresowania – Azji Centralnej. Osłabione
IRU skupiło się w dużej mierze na propagandzie, pozyskiwaniu źródeł
8
finansowania, a także rekrutacji kolejnych radykałów z tego regionu.
Jednym z działań Kirgistanu w obliczu zagrożenia ze strony ruchów terrorystycznych była podjęta w 2001 roku współpraca z USA, na mocy której niedaleko
9
Biszkeku powstała amerykańska baza lotnicza (Manas). Udostępnienie siłom
koalicji bazy wojskowej włączyło formalnie Kirgistan w walkę z międzynarodowym
terroryzmem, w tym m.in. z IRU. Po rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej pod
egidą USA po 11 września 2001 roku w Afganistanie, Kirgistan zaczął odgrywać
istotną rolę geopolityczną.
Przeorganizowanie obszaru działań IRU powodowało mocne tarcia wewnętrzne, które ostatecznie doprowadziły w 2004 roku, do wydzielenia się z IRU
mniejszej organizacji – Islamskiej Unii Dżihadu (IUDż; Союз Исламского
Джихада). IUDż przypisuje się serię zamachów terrorystycznych w Uzbekistanie,
ale ze względu na początkową słabość organizacji skupiła się ona na nawiązaniu
relacji z Al-Kaidą oraz werbunku nowych członków. Warto podkreślić, że obie
organizacje terrorystyczne w swoich dążeniach popierają działalność terrorystyczną, także tą skierowaną w cele cywilne, za usprawiedliwiony i odpowiedni
10
środek walki.
IRU jest odpowiedzialne za przeprowadzenie na terenie Kirgistanu kilku aktów
terrorystycznych. Nie licząc rajdów z przełomu wieków, to pierwszy z nich miał
5

Проблемы терроризма в Центральной Азии, Международная практическая конференция
„Терроризм: проблемы противодействия”, 2011, http://conference.antiterror.rsbi.kz/index.php/dokl
ads/36-kylbarakov (pobrano 22.02.2017 r.).
6
P. Grochmalski, Afganistan a radykalizm islamski w Azji Centralnej. Toruń 2008, https://wnpid.
amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2008_2/085-098.pdf (pobrano 11.01.2017 r.).
7
Warto podkreślić istotną rolę Rosji w kształtowaniu i wypromowaniu IRU, jako niebezpiecznej
organizacji terrorystycznej. Kraj ten, w celu zrealizowania swoich partykularnych interesów w rejonie
Azji Centralnej, kreuje siebie jako jedynego gwaranta bezpieczeństwa rejonu. Tym samym promował
IRU, jako poważne zagrożenie, kierując ruch w afgańskie organizacje terrorystyczne. Warto
podkreślić także, że władze Azji Centralnej tłumienie niezadowolenia społecznego, walki z opozycją
czy legitymizacją innych działań często zrzucały na garb walki z islamskimi radykałami, choć IRU nie
odgrywała wówczas w tym rejonie większego znaczenia. Zob.: S. Zapaśnik, dz. cyt., s. 113-120.
8
J. Lang, dz. cyt., s. 9-12.
9
K. Strachota, dz. cyt. (w:) T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka. Warszawa
2004, s. 799.
10
J. Lang, dz. cyt., s. 16-19.
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miejsce 27 grudnia 2002 roku na rynku „Obieron” (9 ofiar śmiertelnych, około
50 rannych). Kolejny atak dokonany został 8 maja 2003 roku w regionie Osz, gdzie
doszło do wybuchu w kantorze filii banku „Bakaj” (1 ofiara śmiertelna). Od 19
lutego 2004 lata rozpoczęły się zatrzymania członków organizacji IRU w wyniku,
11
których 2 członków organizacji zostało skazanych na karę śmierci. Ataki
terrorystyczne przeprowadzone przez IRU na terenie Kirgistanu nie są zatrważające liczbowo. Jest to wynik tego, że organizacja funkcjonuje od 2001 roku poza
granicami tego kraju. Rejon Azji Centralnej ze względów logistycznych był więc
zapleczem werbunkowym, a nie jej bezpośrednim celem działań.
Liczebność IRU w 2014 roku określano na około 10 tysięcy, w tym 3 tysięcy
bojowników. IUDż jest znacznie mniejsza, szacunkowo maksymalnie do około
tysiąca. Obydwie organizacje swoje siedziby utrzymują w Pakistanie, dokładnie
w Waziristanie Północnym. Zaznaczyć należy, że członkowie organizacji to w dużej
mierze weterani wojny w Afganistanie (w większości byli wojskowi). Nowe zrekrutowane jednostki, podlegają zatem szczegółowemu szkoleniu na wzór musztry
12
żołnierskiej. Obie organizacje oprócz tradycyjnego programu walki o stworzenie
Państwa Islamskiego w Azji Centralnej, podnoszą hasła walki z zepsutą cywilizacją
13
zachodnią.
Radykalne organizacje islamskie stanowią poważne zagrożenie dla najsłabszych państw regionu Azji Centralnej, w tym również dla Kirgistanu. IRU traktuje
Azję Centralną, jako źródło pozyskiwania nowych rekrutów w związku z islamizacją
społeczeństw. Kirgistan ze względu na konflikt etniczny na południu kraju
dodatkowo narażony jest na działalność organizacji terrorystycznych. Z drugiej
14
strony, zamieszki etniczne w 2010 roku mające miejsce w Kirgistanie pokazały,
że IRU i IUDż nie są gotowe na podjęcie działań zakrojonych na taką skalę. Dużą
ilość Kirgizów w szeregach organizacji spowodowało, że obie organizacje
15
nie zaangażowały się w konflikt etniczny pomiędzy Uzbekistanem, a Kirgistanem.
Nie można jednak prognozować, że kolejna destabilizacja polityczna do tego
nie doprowadzi.
Kirgiskie gazety w sierpniu 2015 roku podały do wiadomości, że IRU ogłosiło
samolikwidację swojego ruchu i tym samym przeszło w szeregi ISIS. Ówczesny
lider IRU – Usman Gazi w wideoklipie, na który powołuje się źródło ogłosił
16
17
wierność ISIS, podporządkowując się pod jej kierownictwo. Region chorasanskij
11

От каких терактов содрогался Кыргызстан последние 15 лет, 30.08.2016, http://ru.sputnik.kg/
Kyrgyzstan/20160830/1028868583.html (pobrano 6.01.2017 r.).
J. Lang, dz. cyt., s. 17.
13
Tamże, s. 29.
14
Krwawe zamieszki etniczne pomiędzy Uzbekami a Kirgizami, które miały miejsce na południu
Kirgistanu. Przyczyną konfliktu jest sztuczny podział Kotliny Fergańskiej, a także duża mniejszość
uzbecka zamieszkująca Kirgistan. Na 5,7 mln populacji tego kraju drugą grupą etniczną, zaraz po
Kirgizach (70,9%) stanowią Uzbecy (14,3%), trzecią zaś Rosjanie (7,7%). Przyczyną konfliktu z 2010
roku jest narastający nacjonalizm pomiędzy grupami etnicznymi zamieszkującymi Kotlinę Fergańską.
Por. E. McGlinchey, Foreign Policy Consequences of Homegrown Eurasian Nationalism,
PonarsEurasia Policy Memo No. 418, 2015, s. 2, http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/pol
icy-memos-pdf/Pepm418_McGlinchey_Jan2016.pdf (pobrano 22.01.2017 r.); Dane statystyczne
na podstawie: The World Factbook: Kyrgyzstan, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kg.html (pobrano z 1.08.2017 r.).
15
J. Lang, dz. cyt., s. 30.
16
Zob.: Исламское движение Узбекистана объявило о самоликвидации и растворении в ИГ,
7.08.2015, http://www.fergananews.com/news/23741 (pobrano 3.12.2016 r.).
12
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włączony został pod władanie kalifatu, a według przedstawiciela IRU organizacja
ta z ruchu przekształciła się w „państwo”. Wiadomość ta wskazuje, że IRU
ewoluowało na wyższy, groźniejszy poziom. Poszukując aktualnych wiadomości na
temat tej organizacji terrorystycznej, można znaleźć wiele sprzecznych informacji
dotyczących przyłączenia się IRU do ISIS. Jedno ze źródeł wskazuje, bowiem
że organizacja ta odżegnuje się od „państwa islamskiego”. Świadczy to o wew18
nętrznym podziale oraz złożoności struktury IRU. Oficjalnie natomiast rok 2015
uznaje się za datę końcową funkcjonowania tytułowej organizacji. W 2015 roku
grupa islamskich bojowników (ISIS) wydała film propagandowy i rekrutacyjny
19
skierowany specjalnie do muzułmanów zamieszkujących w Kirgistanie. Wzywa
on kirgiskich muzułmanów do przejścia na terytorium kontrolowane przez ISIS
w Syrii i Iraku. Nawiązuje tym samym do ustanowienia przez organizację
terrorystyczną w 2014 roku „kalifatu”, stąd wszyscy muzułmanie mają religijny
obowiązek podjąć walkę z niewiernymi. Współcześnie IRU nie istnieje po włączeniu organizacji w ISIS. Nie zmienia to jednak faktu, że zagrożenie terrorystyczne
płynące z innej nazwy organizacji w Kirgistanie ustało.
Rozpatrując zagrożenie płynące dla Kirgistanu z tytułowych organizacji
terrorystycznych należy podkreślić trudny układ terytorialny. Południe kraju (obwód
batkeński oraz oszyński – zakreskowany obszar) rozdziela powierzchnia Uzbekistanu oraz Tadżykistanu, z którymi Kirgistan ma trudne relacje, w szczególności
w zakresie mniejszości narodowych oraz problemów granicznych. Wpływa
to istotnie na geopolityczne położenie państwa. Ponadto konflikt etniczny oraz
nieszczelność granic umożliwia swobodę importu nie tylko nielegalnych towarów,
ale także i ideologii ekstremistycznej do Kirgistanu.
Analizując strukturę religijną społeczeństwa Kirgistanu należy wskazać, że
20
75% społeczeństwa wyznaje islam. Większość wyznawców tej religii zamieszkuje
rejony południowe. Północ kraju w większości zamieszkują Rosjanie oraz Ukraińcy,
21
stąd religią dominującą jest prawosławie. Od początku lat 90. liczba meczetów
w Kirgistanie wzrosła z 39 do 2362, tj. około 70 krotnie. Większość meczetów
znajduje się na południu kraju (67,8%), to w tych regionach ekstremizm religijny
22
jest najbardziej widoczny. Nie dziwi fakt, że z obwodu oszyńskiego najwięcej
mieszkańców zostało zwerbowanych do działań wojennych w szeregi organizacji
23
terrorystycznych.
17

Pod tym określeniem przywódca IRU pojmuje Afganistan, Iran oraz Azję Centralną.
B. Roggio, C. Weiss, Islamic Movement of Uzbekistan faction emerges after group’s collapse,
14.06.2016 http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/islamic-movement-of-uzbekistan-factionemerges-after-groups-collapse.php (pobrano 12.12.2016 r.).
19
How To Recruit Militants & Influence People: IS's First-EverKyrgyzRecruitment Video, https://www.rf
erl.org/a/islamic-state-kyrgyz-recruitment-video/27155247.html (pobrano 15.02.2017 r.).
20
The World Factbook, Kyrgyzstan, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.
html (pobrano 1.05.2017 r.).
21
S. Zapaśnik, dz. cyt., s. 78-79.
22
Институт Международных Исследований МГИМО МИД России, Угроза международного
терроризма и религиозного экстремизма государствам – членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях, Москва 2017, http://imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_
doklady/igil.pdf, s. 27 (pobrano 15.05.2017 r.).
23
Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики, Влияние религиозного
фактора на социально-политическую ситуацию в Кыргызской Республике, Бишкек 2016,
s. 131, http://religion.gov.kg/wp-content/uploads/2016/11/влияние_религиозного_фактора.pdf,
(pobrano 15.05.2017 r.).
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Mapa nr 1: Kirgistan
Źródło: Opracowanie własne
24

Wysoki poziom bezrobocia, a jednocześnie i przyrostu naturalnego w szczególności w regionach południowego Kirgistanu – obwód oszyński (30 617 ludzi)
i dżalalabadzki (25 649 ludzi), dla porównania Biszkek (19 267 ludzi) między
25
innymi przyczynia się do większej radykalizacji społeczeństw tej części kraju.
Południowa część Kirgistanu oprócz zwiększonej liczby ludności, co generuje
w efekcie jeszcze większe bezrobocie, boryka się także z dodatkowymi problemami takimi jak konflikty etniczne i przygraniczne z Uzbekistanem, a także konflikt
26
w swobodnym dostępie do wody. Kirgiska państwowa Komisja do spraw
religijnych wskazuje, że aż 80% radykalizmu religijnego w Kirgistanie skoncentrowane jest właśnie na południu kraju. Przy czym ostatnie lata pokazują, że
27
radykalizm i ekstremizm religijny zaczyna dotykać również cały kraj.
24

Brak perspektyw na pracę i zaangażowania potencjału młodych ludzi prowadzi do kształtowania się
islamskiego radykalizmu i ekstremizmu. Problem bezrobocia w Kirgistanie według statystyk dotyka
przede wszystkim ludzi młodych w wieku 22-19 lat, drugą grupą wiekową narażoną na ten czynnik
są ludzie w przedziale wiekowym między 30 a 39 rokiem życia. Na podstawie: Государственная
комиссия по делам религий Кыргызской Республики, Влияние..., s. 131, http://religion.gov.kg/wpcontent/uploads/2016/11/влияние_религиозного_фактора.pdf (pobrano 15.05.2017 r.).
25
Государственная комиссия по делам религий при Президенте Кыргызской Респуплики,
Восприятие населением Кыргызской Республики идеологии религиозного экстремизма и его
оценка государственной политики в противодействии экстремизму, s. 23, http://religion.
gov.kg/wp-content/uploads/2016/11/Соц_исслед_цирис (pobrano 30.12.2016 r.).
26
Konflikt o wodę w Kotlinie Fergańskiej – zasoby wodne w Azji Środkowej są rozmieszczone
nierównomiernie. Obszar ten jest podzielony na bogate w zasoby wodne Tadżykistanu i Kirgistanu
oraz zależne od nich w przepływie wody Uzbekistan, Turkmenistan i Kazachstanu. Kirgistan poprzez
kontrolowanie rzeki Syr-daria ma wpływ na bezpieczeństwo państw sąsiednich. Nierówna dystrybucja
zasobów wodnych w Azji Środkowej powoduje konflikt interesów kluczowych dostawców wody i jego
głównych użytkowników. Zob. И. Кирсанов, Битва за воду в Центральной Азии, Независимый
обозреватель стран Содружества, 2006, №12, http://www.fundeh.org/publications/articles/48/
(pobrano 29.12.2016 r.) Zob. więcej: A. Cieślewska, A. Makowska. Gdzie jest ta woda?: dostęp
do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej. Warszawa 2012.
27
Государственная комиссия по делам религий при Президенте Кыргызской Респуплики,
Восприятие…, s. 25-26, http://religion.gov.kg/wp-content/uploads/2016/11/Соц_исслед_цирис,
(pobrano 30.12.2016 r.).
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Według oficjalnych danych, na koniec marca 2015 roku 571 obywateli
Kirgistanu opuściło swój kraj celem udziału w działaniach wojskowych w Syrii.
Podłoża tej decyzji były różne, dla części znaczenie miał zysk ekonomiczny, dla
28
innych istotny był cel ideologiczny uczestnictwa w Świętej Wojnie. Warto
zauważyć fakt, że według szacunków rządowych około 70% obywateli Kirgiskich
29
walczących w Iraku i Syrii to narodowe grupy uzbeckie. Trend ten jest widoczny
po dokonaniu analizy przedstawionej na wykresie nr 1. W ilości osób, które
wyjechały do Syrii, celem przyłączenia się do walki w szeregach ISIS dominują
południowe regiony Kirgistanu. Pierwsze miejsce ze znaczną przewagą zajmuje
30
obwód oszyński oraz niemal na drugim miejscu samo miast Osz. Kolejnym
regionem z przewagą jednej osoby znajduje się obwód dżalalabadzki. Widoczna
jest także znaczna dysproporcja w stosunku do reszty kraju.

Region administracyjny

Ilość obywateli Kirgistanu, którzy wyjechali do Syrii
(stan na marzec 2015 r.)
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Wykres nr 1: Liczba obywateli Kirgistanu, którzy wyjechali do Syrii (stan na marzec
2015 r.)

Nie należy także zapominać o tym, że część z kirgiskich bojowników po
walkach w Syrii powróci, tudzież to zrobiła do kraju, stanowiąc tym samym uśpione
31
komórki terrorystyczne.
Ze względu na podatność młodych ludzi na idee ekstremistyczne, organizacje
terrorystyczne za źródło werbowania wybierają media społecznościowe. Przykładem takiej działalności w Kirgistanie może być wyrok sądu, który skazał
4 członków międzynarodowej organizacji terrorystycznej ISIS. Dana grupa terrorystyczna została ukształtowana przez pośrednictwo portali społecznościowych
28

Н. Ганыева, Терроризм.kg:Внешние и внутренние факторы, http://24.kg/obschestvo/
29682_terrorizmkg_vneshnie_i_vnutrennie _faktoryi_/ (pobrano 24.12.2016 r.).
Country Reports on Terrorism 2016, South and Central Asia, Kyrgyz Republic, Bureau of counterterrorism and counteringviolentextremism, https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272233.htm (pobrano 22.04.2017 r.).
30
Osz posiada administracyjnie status miasta wydzielonego, podobnie jak sama stolica Biszkek.
31
Przykładem zwerbowania obywateli Kirgistanu za granicą może być kirgiski terrorysta, który dokonał
zamachu w Sankt Petersburgu w 2017 roku. Jak podkreśla Elmira Nogojbajewa – kirgiska politolog
(szefowa Analitycznego Centrum „Polis Azja”) przyczyną łatwości werbunkowej emigrantów z Azji
Środkowej jest zetknięcie się z obcością w nowym państwie, wrogość reszty społeczeństwa
i odizolowanie od najbliższych. Poczucie wyalienowania znacząco ułatwia ekstremistom werbunek.
Zob. więcej: A. Poczobut, Gazeta Wyborcza, Gastarbajterzy z Azji Środkowej w Rosji są od dłuższego czasu na celowniku ISIS, 4.04.2017 r.
29
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i WhatsApp. Zatrzymani zostali zwerbowani w okresie pracy zarobkowej za
granicą. Następnie, w celu rozpowszechniania Świętej Wojny w Kirgistanie zostali
przetransportowani do Osz. Ich zadaniem było zabójstwo niewiernych, a także
32
prowadzenia rozbójniczych napaści w celach finansowania terroryzmu w Syrii.
Na to, że sieci społecznościowe stały się wygodną platformą do rekrutacji
do nielegalnych organizacji terrorystycznych, w tym także przez IRU świadczy fakt,
że organizacja ta funkcjonuje w Internecie od 2005 roku, pod zlikwidowaną już
stroną internetową: www.sodiglar.net zamieszczając na niej propagandową
33
literaturę, zdjęcia, filmy, a także fora internetowe.
Ze względu na wymogi redakcyjne autorka nie wskazuje działań, jakie
Kirgistan podejmuje w walce z zagrożeniem ze strony organizacji terrorystycznych.
Warto jedynie zaznaczyć, że IRU od 20 sierpnia 2003 roku został uznany przez
Kirgistan za organizację terrorystyczną, tym samym zakazano jej działalności
na terenie kraju, IUDż taki status uzyskała 11 czerwca 2008 roku, a ISIS zaś
34
13 kwietnia 2015 roku.
35
Zakazy islamskich partii politycznych i organizacji, zmusiło wielu młodych
ludzi do przyłączenia się do radykalnych grup. Można więc wnioskować, że opór
w imię islamu okazuje się mniej związany z religią, a bardziej z beznadziejnością,
korupcją i gniewem, powstałym z ucisku, braku perspektyw i poczuciu przynależności. Sytuację potęguje fakt, że kirgiskie władze zapis konstytucyjny o rozdziale
religii i państwa interpretują, jako zwolnienie państwa z obowiązku wspierania
edukacji religijnej. Poza instytucją szkoły religijnej, nie istnieje inna forma przekazu
wiedzy i islamie. Nie ma ani bibliotek, ani programów radiowych, czy telewizyjnych,
propagujących wiedzę o religii. Brakuje również wykształconych przywódców
36
religijnych. Tezę tę ukazuje również Naczelnik Oddziału do walki z ekstremizmem/terroryzmem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kirgistanu – Emil
Żeenbiekow. Uznał on jako bezpośrednią przyczynę wzrostu ekstremizmu
religijnego w Kirgistanie brak dostępu przez obywateli do rzetelnej informacji.
W Internecie natomiast natrafiają na ekstremistyczne materiały zamieszczane
przez organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne. Dla większości słabo wykształconych obywateli ich wpływ jest istotny. Ponadto podkreśla on, że źródłem
finansowania terroryzmu jest biznes narkotykowy posiadający w Kirgistanie swoje
32

Суд Кыргызстана приговорил двух иностранных и двух кыргызских террористов, http://inoz
press.kg/news/view/id/49657 (pobrano 11.11.2016 r.). Przypadków jest więcej zob.: J. Zenn, Kyrgyzstan Increasingly Vulnerable to Militant Islamism, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-a
rticles/item/12929-kyrgyzstan-increasingly-vulnerable-to-militant-islamism.html (pobrano 2.04.2017 r.).
33
I. Sikorskaya, Analytical Report, Action Researchwithin the framework of the project “Social media for
deradicalization in Kyrgyzstan: A model for Central Asia”, Messages, images and media channels
promoting youth radicalization in Kyrgyzstan, 2017, https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/
05/Kyrgyzstan-radicalization-social-media-report-ENG.pdf, s. 14, (pobrano 11.06.2017 r.).
34
Государственная комиссия по делам религий при Президенте Кыргызской Респуплики,
Список организаций деятельность которых запрещена на территории Кыргызской Республики, http://religion.gov.kg/ru/relgion_organization/тыюыы-салыган-диний-бирикмелер/ (pobrano
29.12.2016 r.).
35
Jedną z nich jest Hizbut-Tahrir – Patia Wyzwolenia Islamskiego, to nielegalna partia religijna ciesząca
się dużym poparciem na południu Kirigstanu – głównie wśród etnicznych Uzbeków, w mniejszym
stopniu Kirgizów oraz Tadżyków. Zob.: O. Molidaliev, Wyzwania transformacji a bezpieczeństwo
narodowe (w:) T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka. Warszawa 2004, s. 305.
36
S. Zapaśnik, dz. cyt.,s. 80. Analizując kirgiskie strony rządowe należy wskazać, że tworzone
narodowe programy ds. walki z terroryzmem trafnie wskazują podłoże zagrożenia terrorystycznego
w kraju, znacznie trudniej jest jednak z wdrożeniem go w życie, w szczególności na południu kraju.
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źródła dystrybucji. Emil Żeenbiekow wskazuje, że jak niegdyś ropa naftowa
37
stanowiła krew wojny, tak teraz narkotyki są pożywką dla Dżihadu. Organizacje
terrorystyczne, w tym także IRU opierają się głównie na handlu narkotykami przez
centralne trasy azjatyckie. Pozyskane środki z tego tytułu zapewniają finansowanie
38
działań wojskowych, politycznych i propagandowych. Przez terytorium Kirgistanu
wiedzie tzw. północny szlak przemytu narkotyków z Afganistanu przez
Tadżykistan, południowy Kirgistan (Uzbekistan lub Turkemistan) do Federacji
39
Rosyjskiej i dalej na Zachód. Miasto Osz położone na południu Kirgistanu
40
uznawane jest za regionalne centrum handlu narkotyków. Łatwość przemytu
narkotyków wynika ze słabo opłacanej służby mundurowej, co uwidacznia poziom
korupcji w kraju. Według raportu międzynarodowej organizacji Transparency
International, Kirgistan na 176 podlegających badaniom państw znalazł się na
41
136 miejscu.
Analizując system rządów w Kirgistanie należy wskazać, że kraj ten utożsamiany jest z pluralizmem politycznym, traktowany jako wysepka demokracji.
Trudno jednak wskazać czy jest to wynik działań rządowych, czy po prostu jego
braku. Wydaje się, że władze kirgiskie są zbyt słabe, aby powstrzymać opozycję.
Pluralizm może być zatem wynikiem niezdolności państwa, który potęguje
nacjonalizm, ten kieruje się przeciwko mniejszościom etnicznym na południu kraju.
W Kirgistanie widać klasyczny model słabości instytucjonalnej, w którym, politycy
zwracają się do nacjonalizmu, tym samym starając się zyskać sobie społeczne
42
poparcie większości społeczeństwa. Nacjonalizm w Kirgistanie jest o tyle niebezpieczny, że ze względu na konflikty etniczne z mniejszością uzbecką może przerodzić się w masowe akty przemocy, które organizacje terrorystyczne mogę
wykorzystać do swoich celów.
Tradycyjny islam w Kirgistanie charakteryzuje się umiarkowaniem i tolerancją.
Kirgistan nie jest jednak wolny od wpływu zagrożeń zewnętrznych, które
są potęgowane przez czynniki wewnętrze (rozwarstwienie społeczne, bezrobocie,
nepotyzm, korupcja, brak perspektyw dla ludzi młodych, konflikt etniczny). IRU pod
wpływem działań rosyjskich po 2001 roku przeniósł się na tereny Afganistanu.
To paradoksalnie nie zmniejszyło zagrożenia dla bezpieczeństwa Kirgistanu, gdyż
organizacja terrorystyczna w wyniku współdziałania z innymi ekstremistami
religijnymi zradykalizowała się. Co więcej od 2015 roku włączyła się w struktury
ISIS. Wydaje się, że zasadną odpowiedzią na zagrożenie ze strony IRU/ISIS
byłoby zwiększenie kontrola religii ze strony państwa. Mogłoby to zmniejszyć
prawdopodobieństwo działalności dżihadystów, ale z drugiej strony mogłoby
37

Н. Ганыева, Терроризм.kg:Внешние и внутренние факторы, http://24.kg/obschestvo/29682_
terrorizmkg_vneshnie_i_vnutrennie _faktoryi_/ (pobrano 24.12.2016 r.).
S. Komash, The Islamic Movement of Uzbekistan – An International Terrorist Organization
or a Pioneer for a Social Struggle?, International Peace Studies Programme University for Peace,
2004-2005, s. 2, http://www.monitor.upeace.org/pdf/IMU.pdf (pobrano 11.04.2017 r.).
39
The United Nations Office on Drugs and Crime, Drug trafficking, https://www.unodc.org/unodc/
en/drug-trafficking/ (pobrano 16.01.2017 r.).
40
World Drug Report, United Nations, https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_
Drug_Report_2010_lo-res.pdf, s. 49, (pobrano 16.01.2017 r.).
41
Corruption Perceptions Index 2016, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perce
ptions_index_2016 (pobrano 19.01.2017 r.) Analizując na podstawie powyższego rankingu tylko rejon
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doprowadzić do wyobcowania i zmusić wyznawców do podziemia, a następnie
włączyć ich w szeregi organizacji terrorystycznych.
Wydaje się, że jeśli Kirgistan nie wdroży realnej walki z problem radykalizacji
swojego społeczeństwa (głównie poprzez niwelowanie czynników wewnętrznych),
to istnieje realne zagrożenie destabilizacji kraju bądź jej wykorzystania w celu
rozpowszechnienia czynnika islamskiego. Warto wskazać, że artykuł dotyczył tylko
IRU/ISIS, która w swych założeniach dąży do utworzenie państwa islamskiego
na całym terenie Azji Centralnej. W Kirgistanie, na stan pisania artykuł, takich
organizacji oficjalnie zakazanych przez rząd jest dziewiętnaście.
Streszczenie
Zagrożenie terrorystyczne oraz ekstremizm islamski według Koncepcji
Bezpieczeństwa Kirgistanu, to jedne z najważniejszych wyzwań i zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa. Kirgistan ze względu na słabość polityczną i gospodarczą stanowi podatny grunt dla działań werbunkowych oraz radykalizujących
społeczeństwo. Kirgisko-uzbecki konflikt etniczny oraz nieszczelność granic,
głównie z Uzbekistanem i Tadżykistanem umożliwia swobodę importu nie tylko
nielegalnych towarów, ale także i ideologii ekstremistycznej do Kirgistanu. Wysoki
poziom korupcji oraz brak odpowiedniego zaplecza finansowego uniemożliwiają
przeciwstawienie się tym tendencjom. Chaotyczne działania państwowe w tym
zakresie przekładają się na wzrost zaangażowania kirgiskich obywateli w organizacje terrorystyczne oraz ekstremistyczne, takie jak IRU/ISIS. Ideologia wskazanych organizacji bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Kirgistanu.
Słowa kluczowe: Islamski Ruch Uzbekistanu, ISIS, terroryzm, ekstremizm,
islam, Kirgistan.
Summary
According to Kyrgyzstan's National Security Concept, terror threat and Islamic
extremism are the major risks and challenges to Kyrgyzstan’s homeland security.
Due to economic and political instability, Kyrgyzstan is a fertile ground for radicalization of the society and potential recruitment by terrorist organizations. The
Kyrgyz-Uzbek ethnic conflict and permeable borders, especially those with
Uzbekistan and Tajikistan make the importation of illegal goods and extremist
ideology possible. The high level of corruption and the lack of financial backup
thwart any actions aimed at aforementioned tendencies, moreover State's actions
are chaotic and push Kyrgyz citizens into the hands of the extremist and terrorist
organizations such as IRU/ISIS. The ideology of both organizations is a direct
threat to Kyrgyzstan’s national security.
Key words: Islamic Movement of Uzbekistan, ISIS, terrorism, extremism,
islam, Kyrgyzstan
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POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA W POGLĄDACH PLATONA I ARYSTOTELESA
Wstęp
Kultura grecka odegrała szczególną rolę w kształtowaniu europejskiej historii.
Wstąpienie Greków na widownię dziejów stanowiło początek kształtowania
się hellenocentrycznego kręgu kulturalnego. O „początku” możemy tutaj mówić
nie tylko w znaczeniu chronologicznego punktu wyjścia, lecz także jako o arche,
tj. o duchowym źródle, do którego na każdym etapie rozwoju powracamy, aby
z niego czerpać wiedzę o naszym własnym życiu. Jak podkreśla Werner Jaeger,
filolog klasyczny i historyk, „właściwą przyczyną nieustannych nawrotów do kultury
1
greckiej w toku europejskiej historii są nasze własne życiowe potrzeby”. Nie
oznacza to oczywiście, że nawet wobec Grecji i Rzymu nie odczuwamy zarówno
my, jak i każdy inny naród naszego kręgu kulturalnego, pewnej zasadniczej
obcości, na którą składają się zarówno odmienne pochodzenie i odmienny sposób
odczuwania, a także różnice w mentalności oraz kręgu pojęć, czy w każdorazowej
sytuacji historycznej. Wspomniany autor konkluduje jednak, iż „pomiędzy tego
rodzaju dystansem a tym, jaki odczuwamy wobec zupełnie obcych nam rasą
2
i duchem ludów wschodnich, zachodzi absolutna różnica (...)”. W czasach
starożytnych filozofia była nauką uniwersalną – obejmowała całość badań
i dociekań naukowych, dlatego określając treść pojęcia bezpieczeństwa
w poglądach Platona i Arystotelesa trzeba sięgnąć po różne pisma tych filozofów,
mając nieustannie na uwadze przede wszystkim te z nich, w których ci dwaj, jak
3
kiedyś powiedział G.W.F. Hegel „nauczyciele rodzaju ludzkiego”, omawiają
zagadnienia związane z etyką, polityką, retoryką oraz ekonomią.
Platon
Platon urodził się w Atenach najprawdopodobniej w roku 428/427 przed
Chrystusem w znakomitej rodzinie ateńskiej. Po dziadku nazywał się Aristokles.
Imię Platon [Szeroki] otrzymał dopiero później od swojego nauczyciela. Niektórzy
przypisywali jego imię szerokości czoła, inni bogactwu i rozwlekłości wymowy,
4
jeszcze inni postawności, atletyczności figury. Ojciec Platona szczycił się tym,
że wśród jego przodków był król Kodros, matka natomiast dumna była
z pokrewieństwa z Solonem. Urodzenie, inteligencja, zdolności osobiste predestynowały Platona do udziału w życiu politycznym. Ojczym Platona był przyjacielem
1

W. Jaeger, Paideia, I. Warszawa 1962, s. 19.
Tamże, s. 19.
3
G.W.F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, II. Warszawa 1996, s. 146.
4
Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa 1982, III, 4-5, s. 164-165.
2
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Peryklesa, toteż młodemu Platonowi, mimo że miał pochodzenie arystokratyczne
i był wychowywany w arystokratycznym domu, przekazywano tradycje państwa
Peryklesa. Platon otrzymał staranne wykształcenie. Wychowaiem jego zajmowali
się wybitni sofiści, dzięki czemu posiadł rozmaite umiejętności uważane za odpowiednie dla Ateńczyka. Arystoteles przekazuje, że Platon był początkowo uczniem
5
heraklitejczyka Kratylosa, a potem Sokratesa. Prawdopodobnie Platon zetknął się
z Sokratesem, gdy miał około dwudziestu lat. Na początku słuchał go nie
z zamiarem poświęcenia się całkowicie filozofii, lecz po to, by dzięki filozofii lepiej
przygotować się do życia politycznego. Kratylos nauczał, że w przyrodzie wszystko
jest w stanie płynnym i stale się zmienia. Sokrates interesował się wyłącznie
problemami z dziedziny etyki i usiłował pojęciowo ustalić niezmienną istotę tego,
co sprawiedliwe, dobre, piękne. Wyobrażenie wiecznej zmienności wszystkiego
oraz założenie, że istnieje niezmienna prawda, zdawały się na pierwszy rzut oka
wykluczać wzajemnie. Jednakże Platon tak bardzo przejął się nauką Kratylosa
o płynności wszystkiego, co istnieje, że nie mógł jej zapomnieć ani odrzucić, nawet
pod wpływem głębokiego wrażenia, jakie wywarło na nim poszukiwanie przez
Sokratesa stałego punktu oparcia w świecie ludzkiej moralności. W ten sposób
doszedł do przekonania, że zarówno Kratylos, jak Sokrates mieli rację, tylko
że mówili o dwóch zupełnie różnych od siebie światach. Twierdzenie Kratylosa,
że wszystko się zmienia było, zdaniem Platona, słuszne w odniesieniu do świata
zjawisk zmysłowych. Natomiast Sokrates pytając o pojęciową istotę takich określeń
jak: dobry, piękny, sprawiedliwy, stanowiących podstawę egzystencji moralnej
każdego człowieka, miał na myśli inną rzeczywistość, która istnieje naprawdę,
to znaczy stale trwa ta sama i niezmieniona. W tych ogólnych pojęciach, o których
istnieniu dowiedział się od Sokratesa, widział Platon prawdziwy byt, egzystujący
poza światem wiecznej zmienności. Byty, które poznać można tylko umysłem,
a z których składa się prawdziwa rzeczywistość, nazywał Platon ideami.
Platon uważał, że „państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest
6
samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych”. Pochodzenie państwa ma
zatem charakter ekonomiczny. Ponieważ potrzeby ludzi są różnorodne, powstają
rozmaite zawody, które zajmują się zaspokajaniem tych potrzeb, zgodnie
z obserwacją Platona, iż „(…) nie może jeden człowiek porządnie wielu
7
umiejętności uprawiać”. Każdy powinien zajmować się tym do czego ma naturalne
8
predyspozycje. Do zapewnienia bezpieczeństwa powstałej w ten sposób
zbiorowości niezbędne jest wojsko, które „w pole wyjdzie i będzie z nadciągającymi
walczyło o całe mienie i w obronie tych wszystkich, [tzn. obywateli państwa]
9
o którycheśmy teraz przed chwilą mówili”. Zdaniem Platona państwo może
bezpiecznie istnieć oraz rozwijać się tylko wtedy, gdy jest zorganizowane zgodnie
z ideą sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest w stanie uchronić państwo
od wewnętrznej degeneracji i rozkładu, zapewnić mu obronę przed tymi, którzy
chcieliby zagarnąć jego terytoria oraz umożliwić, wraz ze wzrostem potrzeb,
10
przyłączanie do niego nowych terytoriów. Platon dostrzega różnice w potencjale
5

Zob. Arystoteles, Metafizyka. Warszawa 1983, A 6, s. 21-23.
Platon, Państwo. Kęty 1999, II, 369 B, s. 62-63.
Tamże, II, 374, s. 68.
8
Tamże, II, 370 C, s. 64.
9
Tamże, II, 374, s. 68.
10
Tamże, II, 373 D, s. 67.
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ekonomicznym i demograficznym jako przyczyny wojen między państwami, daleki
jest jednak od usprawiedliwiania wojny agresywnej. Ponieważ najwyższym celem
jest pomyślność państwa, którą zapewnia pokój i przyjazne stosunki wzajemne,
żaden dobry polityk i prawodawca nigdy nie będzie zaprowadzał pokoju
ze względu na wojnę, lecz jeśli organizuje wojnę, będzie to robił ze względu
11
na pokój. Zadaniem państwa nie jest prowadzenie wojen, lecz wychowywanie
dobrych obywateli, którzy w razie potrzeby będą dzielnymi żołnierzami. Platon
wskazuje, że „(…) kultura przynosi także i zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem
obniża kulturę. Bo nieraz zwycięzcy w wojnach stają się zbyt zuchwali,
a zuchwałość rodzi w nich niezliczone inne wady. Kultura nigdy nie przynosi zguby,
12
a zwycięstwo już nieraz ludziom zgubę przyniosło i nieraz ją przynosić będzie”.
Sprawiedliwość w państwie filozof widział w tym, by każdy członek
społeczeństwa wypełniał w sposób możliwie jak najdoskonalszy swoje określone
13
funkcje. Rządcy, strażnicy i pracownicy mają troszczyć się o wypełnianie
powierzonych im zadań. Państwo powstałe z ich współdziałania, zdaniem filozofa,
będzie najdoskonalszym jakie można sobie wyobrazić. Każdy z tych stanów
posiada swoją, charakterystyczną cnotę: rządcy winni być mądrzy, wojownicy
mężni. Trzecia cnota, którą jest roztropne panowanie nad sobą (sophrosyne), nie
jest w podobnym stopniu związana wyłącznie ze stanem trzecim, ma jednak dla
niego wyjątkowe znaczenie. Na niej opiera się zgoda klas, wynikająca stąd, że ci,
którzy stoją niżej w hierarchii społecznej, podporządkowują się dobrowolnie tym,
którzy znajdują się na jej wyższych szczeblach. Powinna ona cechować zarówno
rządzących, jak rządzonych, największe wymagania stawia jednak temu stanowi,
14
od którego oczekuje się posłuszeństwa . Platon opisuje cztery cnoty kardynalne
(mądrość, męstwo, panowanie nad sobą, sprawiedliwość) i każdej z nich, z wyjątkiem sprawiedliwości, przyporządkowuje ściśle określone miejsce w państwie
i osobną klasę obywateli, która powinna ją specjalnie kultywować. Wynika z tego,
że sprawiedliwość jest funkcją tego, w jakim stopniu każdy stan społeczny realizuje
w swoim postępowaniu właściwą mu cnotę i jak dalece wypełnia przypadające
jej zadania. Taki stan rzeczy jest tylko powiększonym odbiciem sprawiedliwości
w strukturze społeczeństwa. Platon nieustannie daje do zrozumienia, że istota
15
i geneza sprawiedliwości tkwi we wnętrzu duszy ludzkiej. Dostrzec tam można
te same elementy co w państwie: mądrości mędrców odpowiada w duszy rozum,
męstwu strażników – zapalczywość, a opanowaniu stanu trzeciego, dążącego
przede wszystkim do zysku i rozkoszy – popędy w człowieku, o ile poddają się
kierownictwu rozumu. Faktem oczywistym jest, że w duszy zachodzą konflikty.
Popędy mogą wzbudzać pożądania, a równocześnie rozumna myśl powinna
żądzom zakreślić granice, zaś sprzymierzona z nią zapalczywa część duszy
może się owym wybujałym pragnieniom przeciwstawić. Platon chciał przekazać,
iż istnieją w duszy siły napędowe oraz powściągające, a harmonijnie zestrojona
osobowość powstaje dopiero wtedy, gdy one wszystkie zgrają się ze sobą.
Tę zaś wewnętrzną jedność osiągnąć można jedynie wtedy, gdy każda z władz
duszy „czyni, co do niej należy”. Rozum powinien rządzić, część zapalczywa winna
11
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go słuchać i wspierać. Sprawiedliwość według Platona nie polega tylko na takiej
organizacji państwa, aby każdy wykonywał swoją pracę najlepiej jak potrafi. Takie
rozumienie nie dotyka sedna myśli filozofa. Dla niego sprawiedliwość jest
wewnętrzną postawą duszy, dzięki której każda z jej części czyni, co do niej
należy, a człowiek potrafi panować nad samym sobą i łączyć w jedno rozmaitość
16
sprzecznych sił swojej psychiki. Zdaniem filozofa istnieje tylko jedna sprawiedliwość, ale wiele postaci jej zwyrodnienia. Państwu, w którym panuje
sprawiedliwość, jak również sprawiedliwej duszy, będącej prawzorem tego
państwa, odpowiadają zdegenerowane formy ustroju państwowego i zwyrodniałe
17
odmiany duszy ludzkiej.
Skoro bezpieczeństwo obywatelom jest w stanie
zapewnić państwo-miasto (polis), zorganizowane na wzór opisanego przez Platona
państwa idealnego, to wszystkie czynniki, które prowadzą do zachwiania
równowagi właściwej państwu doskonałemu można zaklasyfikować jako zagrożenia bezpieczeństwa i nienaruszalności ustroju państwa. Należą do nich: żądza
zaszczytów w życiu publicznym oraz pieniądza w życiu prywatnym, które
charakteryzują timokrację, panowanie bogactwa wywołujące niemożliwy do przezwyciężenia konflikt między bogatymi a biednymi właściwe oligarchii, nadmierna
wolność, która w demokracji przeradza się w anarchię i samowolę oraz
bezwzględna niewola panująca w ustroju tyrańskim, w którym żaden obywatel
nigdy nie może czuć się bezpieczny, ponieważ o jego życiu i majątku decyduje
nieprzewidywalna wola dyktatora. W tym miejscu nasuwa się refleksja, iż Platon
bardziej cenił bezpieczeństwo niż wolność. Obawiał się wolności, która nie będąc
sprzężona z wartościami staje się samowolą. Szczególnego charakteru nabiera
w tym kontekście platońska krytyka ustroju demokratycznego, w którym każdy żyje
jak mu się podoba, i jeśli chce, może także nie uczestniczyć w życiu publicznym.
Platon mówiąc o wolności osobistej i o wolności słowa w państwie demokratycznym ironizuje: „Wcale nie musisz rządzić w tym państwie, nawet jeżelibyś był
odpowiedni do rządów, ani być rządzonym, jeżelibyś nie chciał ani iść na wojnę,
chociaż inni idą, ani pokoju zachowywać, choć inni go zachowują, jeżelibyś nie
pragnął pokoju, ani gdyby ci jakieś prawo zabraniało udziału w rządach albo bycia
18
sędzią, mógłbyś mimo to i rządzić, i sądzić, gdyby ci to odpowiadało”.
Sprawiedliwość staje się iluzoryczna, bowiem wydawane wyroki sądowe często nie
są wykonywane. W takim państwie ten, kto chce zrobić karierę polityczną nie musi
posiadać odpowiedniej wiedzy, charakteru i wychowania, bo wystarczy, żeby
19
oświadczył, że „kocha lud”. Dla obywateli państwa, w którym panuje samowola
najważniejsze stają się żądze i przyjemności. Poczucie wstydu nazywa się tam
naiwnością, panowanie nad sobą brakiem rysów męskich, umiarkowanie i ład
w wydawaniu pieniędzy zostają potraktowane jako skąpstwo. Wysoko cenione
są natomiast przymioty o charakterze przeciwnym: arogancja nazywana jest
wyższą kulturą, anarchia – niezależnością, roztrwonienie publicznych funduszy –
hojnością. Platon był krytykiem własności prywatnej, twierdząc, iż konflikty przez
nią powodowane rozsadzają państwo od wewnątrz. Dlatego klasa strażników
państwa powinna mieć wszystko wspólne, a więc nie tylko mieszkania, ziemię,
wikt, lecz także kobiety, dzieci, utrzymanie i wychowywanie potomstwa. Platonowi
16
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chodziło o stworzenie klasy strażników państwa, całkowicie oddanych zarządzaniu
20
i obronie państwa. Bezpieczeństwo nie jest zgodnie z myślą Platona ostatecznym, najwyższym celem ludzkiego życia, lecz jedynie środkiem niezbędnym do
osiągania przez człowieka innych, bardziej podstawowych dóbr, przede wszystkim
duchowych.
Arystoteles
Arystoteles urodził się na przełomie lat 384-383 p. n. e. w Stagirze, jońskiej
kolonii na pograniczu Tracji i Macedonii. Był synem Nikomacha, lekarza króla
Macedonii, Amyntasa II. Kiedy miał około siedemnastu lat, udał się do Aten
na studia i w roku 368/367 był już jednym ze słuchaczy Akademii, w której pozostał
przeszło dwadzieścia lat, czyli dopóki żył Platon. Arystoteles znalazł w nim
przewodnika i przyjaciela, dla którego czuł najwyższy podziw, i mimo że w późniejszych latach bardziej dały o sobie znać jego własne zainteresowania naukowe,
metafizyczne i religijne, nauki Platona wywarły na niego trwały wpływ. Po śmierci
Platona opuścił Ateny wraz z Ksenokratesem, swoim przyjacielem z Akademii
i przebywał w Assos w Troadzie (347-342 p. n. e.), gdzie starał się oddziaływać
na tyrana Hermiasa przybliżając mu ideał „filozofa na tronie”. Około roku 343/342
p. n. e. Filip Macedoński zaprosił Arystotelesa do Pelli, powierzając mu wychowanie swego trzynastoletniego syna, który miał przejść do historii jako Aleksander
Wielki. Filozof pełnił obowiązki pedagoga przez trzy lata. Kiedy Aleksander wstąpił
na tron w roku 336/335 p. n. e., Arystoteles opuścił Macedonię i prawdopodobnie
udał się na pewien czas do Stagiry, swego rodzinnego miasta, które Aleksander
rozbudował, spłacając dług wdzięczności nauczycielowi. Po pewnym czasie
związki filozofa z uczniem osłabły. W roku 335/334 p.n.e. Arystoteles powrócił do
Aten, gdzie założył własną szkołę wzorowaną na Akademii Platońskiej, lecz opartą
na zupełnie odmiennych założeniach metodologicznych. Powstała ona w północno-wschodniej części miasta, w Likeionie, na obszarze poświęconym Apollonowi
Lykeios, stąd nazwa „Liceum” (Lykeion). Ponieważ dyskusje prowadzono podczas
spacerowania tam i z powrotem w cieniu krużganków, szkołę nazywano także
Peripatos (od greckiego słowa peripatos, które tłumaczy się jak „przechadzka”),
a zwolenników Arystotelesa „perypatetykami”. Szkoła poświęcona była Muzom.
Prowadzono w niej działalność edukacyjną i pedagogiczną. Liceum miało
charakter związku, w który dojrzali adepci mogli kontynuować swoje studia
i badania. Posługując się współczesnym językiem można powiedzieć, iż był
to instytut naukowy, w którym nauczyciele wygłaszali regularnie wykłady.
W 323 roku przed Chrystusem, po śmierci Aleksandra Wielkiego, w Atenach
powstała silna reakcja antymacedońska. Arystotelesa, który kiedyś był ściśle
związany z wielkim władcą, oskarżono formalnie, podobnie jak niegdyś Sokratesa,
o bezbożność. Stagiryta usunął się z Aten (miał powiedzieć, że zrobił
to, by Ateńczycy nie zgrzeszyli powtórnie przeciwko filozofii) i udał się do Chalcydy
na Eubei, gdzie posiadał dobra po matce, a kierownictwo Perypatu zostawił
Teofrastowi. Zmarł w roku 322/321 p.n.e. po kilku miesiącach wygnania. Arystoteles zebrał i opracował ogromny materiał badawczy począwszy od nauk
przyrodniczych, w tym medycyny, do filozofii, logiki, etyki, astronomii, meteorologii,
ekonomii, poetyki i nauki o państwie. Ta ostatnia dziedzina interesowała
20
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go szczególnie; podróżując po Helladzie obserwował właściwości ustrojów
poszczególnych polis. Udało mu się opisać ustroje 158 państw-miast greckich
(zachowała się tylko jedna praca – „Ustrój polityczny Aten”). Chociaż Arystoteles
wypowiadał się z wielką sympatią o greckich państwach-miastach, to jednak nigdy
nie przestał być ich obiektywnym i krytycznym obserwatorem. Diogenes Laertios
21
pisał o Arystotelesie jako o najzdolniejszym spośród uczniów Platona. W istocie
arystotelizm ujmowany w aspekcie historycznym traktowany jest jako próba
rozwinięcia i poprawienia platonizmu poprzez nadanie temu ostatniemu charakteru
bardziej realistycznego. Arystoteles pasjonował się zjawiskami. Pociągało
go to, co empiryczne i naukowe. Nie traktował przedmiotów tego świata jako bytów
częściowo iluzorycznych czy umykających poznaniu. Arystoteles odrzucił idealistyczną metodologię platońską. Jego zdaniem, poznanie świata, w tym państwa
i prawa, wynikać powinno z obserwacji praktyki i wyciągania z ustalonych faktów
prawidłowości, czyli uogólnień. Z logicznego punktu widzenia sprzyjała temu
opracowana przez Arystotelesa metoda indukcji stosowana także do badania
państwa i prawa. Uzależniała ona dokonywanie uogólnień od poznania jak
największej liczby przypadków jednostkowych w możliwie zróżnicowanych
okolicznościach.
Arystoteles dokonał podziału nauk na teoretyczne, praktyczne i pojetyczne
(wytwórcze). Nauki praktyczne sklasyfikował niżej w hierarchii niż nauki
teoretyczne, ponieważ wiedza nie jest w nich już celem dla siebie samej w sensie
bezwzględnym, lecz jest wprzęgnięta w służbę działalności praktycznej. Mają one
na oku postępowanie ludzi, a także cel, jaki przez swoje działania zamierzają oni
22
osiągnąć. Stagiryta nazywał ogólnie polityką (ale też „filozofią spraw ludzkich” )
naukę obejmującą ogół działań moralnych ludzi, zarówno jako jednostek, jak i jako
obywateli państwa. Tak rozumianą politykę dzielił on na etykę i politykę w sensie
ścisłym (teorię państwa). Według Arystotelesa najwyższym dobrem człowieka,
czyli przedmiotem jego nieustannych, świadomych pragnień i poszukiwań jest
szczęście. W „Etyce Nikomachejskiej” filozof stwierdza: „Co do nazwy tego dobra
panuje u większości ludzi niemalże powszechna zgoda; zarówno bowiem
niewykształcony ogół, jak ludzie o wyższej kulturze upatrują je w szczęściu, przy
23
czym sądzą, że być szczęśliwym to to samo, co dobrze żyć i dobrze się mieć”.
Szczęście nie polega wyłącznie na wartościach zewnętrznych (gromadzeniu
bogactw, poszukiwaniu zaszczytów) ani wartościach wewnętrznych (przyjemnościach ciała) lecz przede wszystkim na dobrach duchowych, czyli działaniu
w człowieku pierwiastka rozumnego. Arystoteles podsumowuje: „Wśród dóbr tedy
rozróżniono trzy rodzaje, które nazwano dobrami zewnętrznymi, duchowymi
i cielesnymi: owóż my uważamy dobra duchowe za dobra w najwłaściwszym tego
24
słowa znaczeniu i za najwyższe”. Jednak inaczej niż Sokrates oraz Platon
twierdzi on, że człowiek pozbawiony pewnych dóbr zewnętrznych oraz
wewnętrznych nie może dobrze funkcjonować: „Okazuje się jednak, że szczęście –
jak już o tym była mowa – nie może się obejść bez dóbr zewnętrznych; wszak
niemożliwą lub przynajmniej niełatwą jest rzeczą dokonywać czynów moralnie
pięknych, będąc pozbawionym odpowiednich środków. Wiele bowiem rzeczy
21
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uskutecznia się – jak gdyby za pomocą narzędzi – dzięki przyjaciołom, bogactwu
czy wpływom politycznym; brak natomiast pewnych dóbr, jak np. dobrego
urodzenia, udanych dzieci lub urody, mąci szczęście. Bo przecież nie jest zupełnie
szczęśliwy człowiek o bardzo szpetnej powierzchowności lub niskiego
pochodzenia, ani samotny i bezdzietny, a jeszcze mniej chyba taki, którego dzieci
są pod każdym względem nieudane lub przyjaciele całkiem bez wartości, albo też
ktoś, komu śmierć wydarła dobre dzieci lub przyjaciół. Zdaje się więc, że i tego
25
rodzaju pomyślność jest – jak już powiedzieliśmy – potrzebna do szczęścia”.
Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju rozumienie szczęścia we współczesnej
perspektywie pozwala jego istotę sprowadzić do bezpiecznego życia. Nie jest ono
jednak możliwe bez państwa. W tym miejscu daje o sobie znać arystotelesowskie
podporządkowanie etyki polityce, mające swoje źródło w platońskiej koncepcji
zgodnie z którą tylko za pośrednictwem państwa można uformować doskonałego
obywatela. Arystoteles stwierdza: „Jeśli bowiem nawet to samo jest najwyższym
dobrem i dla jednostki, i dla państwa, to jednak dobro państwa zdaje się być czymś
większym i doskonalszym, zarówno gdy idzie o osiągnięcie, jak też o zachowanie
go; i dla jednostki bowiem miłą jest rzeczą dopięcie celu, ale piękniejszą i bardziej
26
boską – dla narodu i dla państwa”. W „Polityce” Arystoteles pisze, że natura
podzieliła ludzi na mężczyzn i kobiety, którzy łączą się ze sobą w celu prokreacji
i zaspokojenia podstawowych potrzeb tworząc pierwszą wspólnotę czyli rodzinę.
Ponieważ żadna rodzina nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb
wychodzących poza dzień bieżący, powstaje gmina wiejska. Jednak aby możliwe
było życie duchowe zogniskowane wokół wartości wyższych niezbędna jest
złożona organizacja państwowa. „Z natury swojej państwo jest pierwej aniżeli
rodzina i każdy z nas, całość bowiem musi być pierwej od części; po
rozprzęgnięciu się całości nie będzie nogi ni ręki, a tylko nazwa, jak wówczas, gdy
ktoś ręką nazwał rękę z kamienia, bo martwa ręka będzie takiej samej natury.
Istota każdej rzeczy leży przecież w jej zadaniu praktycznym i zdolności do jego
wykonania, jeśli więc nie ma już tych cech, to nie można powiedzieć, że to ta sama
rzecz, lecz tylko coś, co tę samą nazwę nosi. Okazuje się tedy, że państwo jest
tworem natury i że jest pierwej od jednostki, bo jeśli każdy z osobna nie jest
samowystarczalny, to znajdzie się w tym samym stosunku do państwa, co i inne
części do jakiejś całości. Kto zaś nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie
potrzebuje, będąc samowystarczalnym bynajmniej nie jest członem państwa,
27
a zatem jest albo zwierzęciem, albo bogiem”. Arystoteles twierdząc, że państwo
jest pierwsze ma na myśli aspekt ontologiczny zagadnienia, nie zaś aspekt
chronologiczny w którym państwo jawi się jako ostatnie. Z ontologicznego punktu
widzenia całość wyprzedza części, gdyż nadaje im sens, dlatego państwo nadaje
sens wspólnotom takim jak rodzina i wioska i ono jedynie jest samowystarczalne.
Arystoteles jest autorem wielu cennych uwag dotyczących bezpieczeństwa
państwa. W „Retoryce” przy analizie powyższej kwestii radzi brać pod uwagę
następujące zagadnienia: dochody, wojna i pokój, obrona kraju, eksport i import
28
oraz prawodawstwo. Utrzymuje, że rządzący powinien wiedzieć „jakiego rodzaju
i jak wielkie są przychody państwa, aby móc odjąć tam, gdzie ich za dużo, i dodać,
25

Tamże, I, 1099 a-1099 b, s. 91-92.
Tamże, I, 1094 b, s. 78.
27
Arystoteles, Polityka. Warszawa 2003, I, 1252 b-1253 a, s. 6.
28
Arystoteles, Retoryka-Poetyka. Warszawa 1988, I, 1359b, s. 80.
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gdzie za mało. Winien też znać wszystkie wydatki państwa, by zlikwidować
zbyteczne i zmniejszyć, gdy są za wielkie. Bogatsi stajemy się bowiem nie tylko
przez przysparzanie nowych dóbr, ale również przez ograniczenie wydatków. (…)
nie wystarczy jednak mieć rozeznanie tych spraw tylko na podstawie doświadczenia własnego kraju, lecz trzeba jeszcze poznać, jak one wyglądają u innych
narodów. Żeby radzić w sprawach pokoju i wojny trzeba znać siłę militarną
państwa, zarówno tę, jaką ono już posiada, jak i tę, którą mogłoby jeszcze
wystawić, charakter aktualnych sił wojskowych i tych, które mogą je wesprzeć,
a poza tym, jakie wojny prowadziło to państwo i z jakim skutkiem. Ten stan rzeczy
należy znać nie tylko we własnym państwie, ale i w państwach ościennych,
a przynajmniej w tych, z którymi wojna wydaje się prawdopodobna, aby
z silniejszymi zachować pokój i być gotowymi do wojny ze słabszymi od siebie.
Należy, poza tym wiedzieć, czy siły państwa są równe czy nierówne siłom państw
sąsiednich. Bo i ten fakt może zadecydować o zwycięstwie lub klęsce. Z tej samej
racji należy przestudiować nie tylko wojny prowadzone przez własne państwo, lecz
również przez innych oraz wyniki tych wojen, bo z natury rzeczy podobne
przyczyny rodzą podobne skutki. Co się z kolei tyczy bezpieczeństwa kraju (…) nie
można nie wiedzieć, jak jest on strzeżony, lecz trzeba znać zarówno ilość i rodzaj
straży, jak i lokalizację strażnic (…), aby je wzmocnić tam, gdzie są zbyt słabe
i uszczuplić, jeśli są w nadmiarze, i aby szczególną uwagę zwrócić na miejsca
strategiczne. Aby doradzać w sprawach wyżywienia, trzeba znać wysokość i rodzaj
potrzeb państwa, wiedzieć, jaką żywność wytwarza się w kraju i jaką się
sprowadza, które produkty eksportować, które zaś importować, aby móc zawrzeć
odpowiednie umowy i konwencje z innymi krajami. Są bowiem dwa rodzaje
państw, względem których obywatele muszą zachować szczególną ostrożność:
29
państwa silniejsze i te, z którymi korzystny jest handel”. Na szczególnym miejscu
sytuuje Arystoteles prawodawstwo, twierdząc, iż „na prawach przecież opiera się
bezpieczeństwo i pomyślność państwa. Należy więc wiedzieć, jakie są rodzaje
ustrojów, jakie warunki dla każdego z nich są korzystne i jakie zagrożenia
30
wewnętrzne i zewnętrzne mogą je zniszczyć”. Według Arystotelesa pomyślność
państwa zależy wprost od szczęścia obywateli, które jest związane z jedną lub
kilkoma z następujących rzeczy: dzielnością (jej składnikami są mądrość, męstwo,
sprawiedliwość i umiarkowanie), niezależnością życiową, życiem bezpiecznym
i pełnym przyjemności, bogactwem i dobrym zdrowiem oraz zapewnieniem
możliwości korzystania z nich. W takim ujęciu bezpieczeństwo jest osiągane
poprzez szczęście obywateli oraz pomyślność państwa i oznacza „posiadanie dóbr
w takich miejscach i w takich warunkach, dzięki którym możemy z nich swobodnie
31
korzystać (…), pozbyć się ich lub je zatrzymać”. Arystoteles zatem, inaczej niż
Platon jawi się jako zdecydowany zwolennik prawa własności, uznając to prawo
za jeden z czynników decydujących o szczęściu, a więc również bezpieczeństwie
człowieka. Uogólniając, sens bezpieczeństwa polega na swobodzie korzystania,
pozbywania się i zatrzymywania czegoś, co daje szczęście i pomyślność.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę jak wielką rolę w zapewnieniu
obywatelom polis szczęśliwego, a więc bezpiecznego życia odgrywają na gruncie
29
30
31

Tamże, I, 1359b-1360a, s. 80-81.
Tamże, I, 1359b-1360a, s. 81.
Tamże, I, 1361a, s. 84.
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32

arystotelesowskiej teorii państwa i prawa przyjaźń oraz sprawiedliwość.
Arystoteles uważał, że człowiek jest istotą polityczną, to znaczy zbudowaną tak, by
żyć w społeczności z innymi, a więc z samej swojej natury potrzebuje innych ludzi,
aby cieszyć się dobrami. Dlatego przyjaźń, która jest wyćwiczonym nawykiem
33
umysłu jawi się jako warunek sine qua non szczęścia: dla człowieka całkowicie
odosobnionego żadne dobro nie byłoby przedmiotem radości.
Idea sprawiedliwości natomiast ma decydujący wpływ na utrzymywanie
się ustroju w granicach form prawidłowych (monarchii, arystokracji i politeja)
i zapewnieniu w ten sposób bezpieczeństwa państwa. Arystoteles stwierdza:
„Sprawiedliwość jest znamieniem funkcjonowania państwa, wymiar jej jest bowiem
podstawą porządku istniejącego we wspólnocie państwowej, polega zaś na
34
ustalaniu tego, co jest sprawiedliwe”. Generalną wytyczną zasad ustrojowych
z punktu widzenia sprawiedliwości jest, według Arystotelesa, urzeczywistnianie
35
„dobra ogólnego”. Arystoteles uważał, że dobre państwo to takie, które stanowi
„wspólnotę szczęśliwego życia, obejmującą rodziny i rody, dla celów doskonałego
36
i samowystarczalnego bytowania”. Szczęście jest natomiast w sposób nierozerwalny związane ze sprawiedliwością. Dlatego ustroje właściwe, czyli te, które
stawiają sobie za cel pomyślność powszechną, mogą zaistnieć w państwach
opartych na prawie. Wyjątek stanowią jedynie państwa, w których monarcha
osiągnął pełną doskonałość we wszystkich cnotach. Tam prawo nie powinno pełnić
37
roli nadrzędnej, bowiem ograniczałoby doskonałego władcę. Sytuacja taka,
zdaniem Stagiryty, możliwa jest w monarchii i ewentualnie w arystokracji.
Wyróżnione przez filozofa prawidłowe formy ustrojowe nawiązują do odczytania
i stosowania idei sprawiedliwości. W konsekwencji opatrzne rozumienie samej
sprawiedliwości prowadzi do degradacji tych form. Dla Arystotelesa podstawowym
dobrem politycznym było poczucie sprawiedliwości w sensie praktycznym
38
przekształcające się w państwie w to, „co jest dla ogółu pożyteczne”. Niesłychanie istotne było dla filozofa rozumienie równości w państwie. W sensie politycznym
można tu przeprowadzić dystynkcję między równością ze względu na liczbę
i równością ze względu na wartość. Stagiryta pisał: „Równe co do liczby jest
to, co jest takie samo oraz równe co do ilości i wielkości, według wartości zaś
39
równe jest to, co jest równe stosunkowo”. Nie ulega wątpliwości, iż w państwie
podstawowym odniesieniem równości jest jej proporcjonalna interpretacja. Patrząc
przez pryzmat arystotelesowskiej „Metafizyki” można powiedzieć, że idea sprawiedliwości posiada względem ustroju właściwości potencjalne, wpływające na jego
przekształcanie. Stanowi ona punkt wyjściowy w prawidłowej interpretacji
i praktyce kształtowania życia państwowego. Wyróżnione przez Arystotelesa
prawidłowe formy ustrojowe, oparte na monarchii, arystokracji i politei, w założeniu
odnoszą się do właściwego odczytania i stosowania miar sprawiedliwości, którą
określić można również językiem „Metafizyki” jako potencję. Opaczne rozumienie
32
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samej sprawiedliwości, powoduje degenerację człowieka, jego życia rodzinnego
oraz powoduje przechodzenie polis do form niewłaściwych, czyli takich, które zmie40
rzają do zapewnienia korzyści jedynie rządzącym.
Podsumowanie
Platon i Arystoteles postrzegali bezpieczeństwo człowieka przez pryzmat
bezpieczeństwa państwa. W świetle ich poglądów państwo bezpieczne to takie,
które może istnieć oraz funkcjonować w sposób wykluczający zagrożenie pokoju.
Dopiero w takich okolicznościach możliwe jest zachowywanie oraz kultywowanie
dobrych obyczajów oraz życia intelektualnego i moralnego. Obu filozofom zależało
na podkreśleniu racjonalnego elementu w naturze ludzkiej. Byli oni przekonani,
że problemy polis mogą być rozwiązywane przez jej obywateli, i że wysiłki
pojedynczego człowieka są w stanie przynieść korzystne zmiany. Zarówno Platon,
jak i Arystoteles dążyli do zjednoczenia społeczeństwa, różnili się jednak
w poglądach na sposób w jaki należało tego dokonać. Kuriozalna z naszego
punktu widzenia propozycja Platona, aby żony i dzieci były wspólne miała na celu
zjednoczenie obywateli w dążeniu do dobra wspólnego, które dla Platona
było zawsze wartością nadrzędną. Dlatego usiłując przezwyciężyć wszelki
partykularyzm uznał on za własność społeczną nie tylko dobra materialne, ale
również kobiety i dzieci. Chciał bowiem maksymalnie zjednoczyć dusze obywateli
swojego idealnego państwa, tworząc z nich jeden społeczny organizm, który miał
być wiernym odbiciem psychofizycznej jedności człowieka. Arystoteles natomiast
uważał, że projektowana przez Platona wspólnota żon prowadzi do zaniedbania
spraw publicznych, osłabienia miłości rodzinnej i zaburzenia właściwych relacji
między rodzicami i dziećmi. Obydwaj filozofowie byli zgodni co do tego,
że pomyślność państwa jest uzależniona od wychowania młodzieży. W każdej
dyskusji nad poglądami antycznych filozofów ważny jest sposób duchowego
podejścia do myśli starożytnej. Filozofia starożytna nie stanowi tylko interesującego eksponatu muzealnego, ale może pochwalić się niepodważalnymi osiągnięciami, które człowiekowi współczesnemu mają do zaoferowania wiele istotnych
treści.
Streszczenie
Pojęcie bezpieczeństwa sięga swoimi korzeniami do czasów kultury
antycznej. W prezentowanym artykule podjęto próbę przybliżenia treści pojęcia
bezpieczeństwa w świetle poglądów Platona i Arystotelesa. Szczególną uwagę
zwrócono te pisma filozofów, w których omawiali oni zagadnienia związane
z etyką, polityką, retoryką oraz ekonomią. Podkreślono również znaczenie idei
sprawiedliwości oraz szczęścia obywateli w rozważaniach filozoficznych Platona
i Arystotelesa jako elementów składowych bezpieczeństwa państwa.
Słowa kluczowe: Platon, Arystoteles, bezpieczeństwo, szczęście, sprawiedliwość
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Summary
The concept of security dates back to the classical culture. This paper
attempts to present the meaning of the concept “security” in the light of the views
of Plato and Aristotle. Special attention was given to those works of the
philosophers in which they discussed questions connected with ethics, politics,
rhetoric and economy. The importance of the idea of justice as well as the
happiness of citizens as components of the state’s security in the philosophical
investigations of Plato and Aristotle was emphasized.
Key words: Plato, Aristotle, security, happiness, justice
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BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
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Arkadiusz KUKUŁA
Akademia Wojsk Lądowych
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa
BITCOIN JAKO NOWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO

Wprowadzenie
W obecnym świecie pojawiło się wiele zagrożeń, które są związane z szybkim
rozwojem cywilizacji. Zagrażają one bezpośrednio społeczeństwu wpływając
na funkcjonowanie ludzi, państw i instytucji. Współczesne zagrożenia mają charakter globalny.
Nowym jeszcze niezbadanym dokładnie zjawiskiem są kryptowaluty.
Są to wirtualne pieniądze, choć nieznane szerszym kręgom społeczeństwa,
z pozoru niewiele różnią się od walut, którymi świat obraca na co dzień. Większość
transakcji dokonywanych jest za pomocą kart płatniczych czy przelewów bankowych.
W ostatniej dekadzie można zaobserwować wzrost popularności nowego
rodzaju środa płatniczego. Rynek kryptowalut zdominował Bitcoin, który został
założony w 2008 roku przez osobę, bądź grupę ludzi posługujących się
1
kryptonimem Satoshi Nakamoto. Jej fenomen spowodowany jest omijaniem
Centralnego Systemu Bankowego oraz dawaniem poczucia anonimowości. Jej
wartość na przestrzeni kilku lat wzrosła tysiąckrotnie. Tworzone są nowe giełdy
zajmujące się tylko obrotem bitcoina. W wielu miejscach na świecie można w łatwy
sposób zapłacić tym środkiem płatniczym np. kupując kawę.
Kryptowaluty to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale coraz większy problem dla
bezpieczeństwa energetycznego. Produkcja bitcoinów, kryptowaluty opartej
na technologii blockchain, pochłania coraz więcej energii. Kopalnie, które zajmują
się wydobywaniem bitcoinów zużywają więcej energii niż nie jedno państwo
świata. Tak potężne zużycie energii przekłada się na emisję dwutlenku węgla,
powoduje to negatywne skutki dla środowiska.
Bezpieczeństwo energetyczne XXI w.
Bezpieczeństwo energetyczne wzbudzało zawsze duże zainteresowanie.
Wzrosło ono jeszcze bardziej na początku XXI w. Sytuacja ta spowodowana jest
nasilającymi się od wielu lat dodatkowymi nowymi zagrożeniami, które pojawiają
się w raz z rozwojem cywilizacji. Definicji bezpieczeństwa energetycznego
jest bardzo wiele. W polskim systemie prawnym definiuje się bezpieczeństwo
energetyczne jako: „stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekono2
micznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”. Bezpieczeństwo energetyczne ma charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny.
1
2

M. Szymankiewicz, Bitcoin wirtualna waluta Internetu. Gliwice 2014, s. 20.
Ustawa o prawie energetycznym z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r poz 220, ze
zmianami).
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Charakter wewnętrzny polega na zrównoważeniu popytu i podaży, z uwzględnieniem środowiska konsumentów oraz politycznych i ekonomicznych wymogów.
Natomiast charakter zewnętrzny na zapełnieniu luki wynikającej z różnicy między
krajową produkcją, a krajowymi potrzebami. Istnieją następujące zagrożenia
dla bezpieczeństwa energetycznego:
 fizyczne, np. przerwanie dostaw energii;
 ekonomiczne, zależność od cen energii;
3
 inne, np. wymogi związane z ochroną środowiska.
Zużycie energii ściśle powiązane jest z rozwojem gospodarczym i dochodem
narodowym. W krajach rozwiniętych, gdzie przychód narodowy jest na wysokim
poziomie, strukturę zużycia można podzielić w następujący sposób:
 40-50% gospodarstwa domowe oraz budynki użyteczności publicznej;
 30-40% przemysł;
4
 15-20% transport.
Istniejący potencjał energetyczny świata stanowi suma jego rezerw oraz
zasobów w surowce. Poprzez pojęcie „rezerwy” rozumiane jest dotychczas znane
i eksploatowane za pomocą współcześnie znanych metod złoża surowców energetycznych. Natomiast „zasoby” definiuje się, jako wszelkie istniejące i potencjalne
złoża surowców energetycznych, które są niedostępne ze względu na występujące
5
trudności technologiczne i techniczne lub zbyt wysoki koszt eksploatacji. Według
szacunków rezerwy wszystkich nośników energii na początku XXI wieku stanowiły
wartość ok. 100 mld ton przeliczeniowych jednostek węgla kamiennego (JWK).
Europie taka ilość nośników energii wystarczyła by na ok. 75 lat. Współczesny
świat potrzebuje energii i w skali globalnej jej zużycie ciągle wzrasta. Główną
przyczyną tego wzrostu jest postępujący rozwój cywilizacyjny, który wymusza
zwiększenie nakładów energii niezbędnych dla skutecznego działania wszystkich
dziedzin gospodarki. Prognozowanie długofalowe jest jednak trudne, ponieważ
6
nieprzewidywalny jest dynamizm światowego zużycia energii.
Dane dotyczące globalnych potrzeb i zużycia poszczególnych nośników
energii w ujęciu ilościowym oraz historycznym przedstawia Tabela nr 1.
Tabela nr 1: Globalne potrzeby energetyczne w latach 1971-2030 w przeliczeniu na
7
ekwiwalentne mln ton ropy

3

Nośnik energii

1971

2000

2010

2030

Węgiel
Ropa naftowa
Gaz
Energia jądrowa

1,449
2,450
895
29

2,335
3,604
2,085
674

2,702
4,272
2,794
753

3,606
5,769
4,203
703

Średnioroczny
wzrost 20002030 w%
1,4
1,6
2,4
0,1

E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, (w:) E. Cziomer (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku. Kraków
2008, s. 19.
4
M. Urbański., A. Tarnowska, Energetyka w Polsce i na świecie – tendencje i wyzwania, „Studia
i materiały, Miscellanea Oeconomicae” 2015, nr 2, s. 2.
5
Tamże s. 3-4.
6
E. Cziomer (red.), Międzynarodowe..., dz. cyt., s. 20.
7
Tamże.
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Nośnik energii

1971

2000

2010

2030

Energia wodna
Inne źródła energii
odnawialnej
Ogólne
zapotrzebowanie na
energię nieodnawialną

104

228

274

366

Średnioroczny
wzrost 20002030 w%
1,6

73

233

336

618

1,7

4,999

9,179

11,132

15,267

1,7

Z analizy danych powyższej tabeli wynika, że gospodarka światowa ma coraz
większe zapotrzebowanie na nieodnawialne surowce energetyczne. Wzrosły
one bowiem z blisko 5 mld ekwiwalentnych ton ropy naftowej w 1971 r. do prawie
10 mld w 2010 roku. Najszybciej zapotrzebowanie wzrasta na gaz. Sytuacja
ta spowodowana jest tym, że surowiec ten uważany jest za mało szkodliwy
dla środowiska, w porównaniu do ropy naftowej i węgla. Według danych zawartych
w tabeli zapotrzebowanie na gaz w roku 2030 w porównaniu do 1971 r. wzrośnie
prawie pięciokrotnie. Wzrasta również wykorzystanie energii jądrowej oraz wodnej,
jednak w przeciągu najbliższych lat nie zastąpią one nieodnawialnych źródeł
energii. Wynika to przede wszystkim z trudności technologicznych oraz sporych
8
kosztów wytwarzania energii tego typu. Procentowy udział poszczególnych
regionów w globalnym zużyciu energii przedstawia Tabela nr 2.
Tabela nr 2: Procentowy rozkład zużycia energii według regionów i niektórych krajów
9
w poszczególnych latach
Region / Rok
1970
10
OECD Ameryka [%]
37
OECD Pacyfik [%]
7
OECD Europa [%]
26
Rosja [%]
15
Chiny [%]
5
Indie [%]
1
Inne kraje [%]
9
Ogólna wartość globalnego zużycia energii [mld
7,2
JWK]

2003
28
9
19
7
12
4
22

2030
23
7
14
6
16
5
30

13,9

21,7

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najbardziej energochłonny
jest rynek Ameryki, tendencja ta utrzymuje się od 1970 roku. Ameryka ma
pozostać również liderem w zużyciu energii w 2030 roku. Pomniejsza się natomiast
zużycie energii w stosunku do innych państw świata w Europie. Nastąpił wyraźny
wzrost zużycia surowców energetycznych w Chinach i Indiach. Sytuacja ta spowodowana jest szybkim rozwojem gospodarki tych krajów, jak i również wysokim
wskaźnikiem przyrostu naturalnego. Są to dwa najbardziej zaludnione państwa
11
świata. Łączna liczba ich ludności stanowi ok. 30% światowej populacji . Różnice
8
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10
Organization for Economic Cooperation and Development – Organizacja Wspołpracy Gospodarczej
i Rozwoju.
11
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pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi, a rozwijającymi się będą ulegać zmniejszeniu. Niskie koszty pracy oraz podatki skutkują przenoszeniem się przemysłu
do krajów tj. Chiny, czy Indie.
Ostatnie lata doprowadziły do wzrostu zagrożeń w obszarze surowcowoenergetycznym. Przed światowym rynkiem energetycznym stoi wiele wyzwań.
Główne z nich to:
 spadająca dostępność kluczowych surowców;
 upolitycznianie kwestii surowców, dyktat cenowy oraz szantaż cenami
(Rosja);
 spekulacje surowcami;
12
 skup surowców rzadkich przez Chiny.
Pojawiające się nowe zagrożenia powodują, że konieczne jest skupienie
uwagi na zrównoważonym rozwoju gospodarki światowej, czyli racjonalne
zarządzanie nieodnawialnymi surowcami. Trudno sobie wyobrazić jednak sytuację,
w której kraje wysoko rozwinięte ograniczają konsumpcję i tempo rozwoju swoich
gospodarek w celu ograniczenia zagrożeń spowodowanych surowcami energetycznymi. Największy problem występuje w krajach słabiej rozwiniętych. Kraje
te chcą dogonić kraje najbogatsze, dlatego stajają się zwiększać produkcję.
Kraje tzw. „rozwijające się” nie dysponują nowoczesnymi technologiami, przez co
ich gospodarka jest bardziej energochłonna, natomiast efektywność energetyczna
tych gospodarek jest niższa.
Bitcoin – waluta przyszłości
Bitcoin to wyrażony w postaci zapisu elektronicznego instrument płatniczy
oraz inwestycyjny funkcjonujący w przestrzeni informatycznej. Wykazuje znaczne
podobieństwo do szeroko stosowanego i powszechnie akceptowalnego pieniądza
elektronicznego. Jego powstanie i szybki rozwój spowodowany jest odejściem od
tradycyjnych transakcji gotówkowych i powszechną akceptacją niematerialnej
13
formy pieniądza. Nazwa „bitcoin” dotyczy jednostki kryptowaluty, a także systemu
informatycznego umożliwiającego dokonywanie płatności, a także przelewów
w tej walucie. Określenia „kryptowaluta”, „waluta cyfrowa”, „wirtualna waluta”
są stosowane zamiennie, gdyż wskazują na występowanie bitcoina wyłącznie
w cyberprzestrzeni. Kryptowaluta bitcoin została po raz pierwszy opisana
w 2008 r. przez osobę bądź grupę ludzi działających pod pseudonimem Satoshi
Nakamoto. Określiła ona system tworzenia oraz sposób funkcjonowania tejże
14
kryptowaluty.
Pojawienie się kryptowaluty stanowi następstwo procesu informatyzacji
społeczeństwa i obrotu gospodarczego oraz wyraz dezaprobaty dla instytucji
finansowych, które były odpowiedzialne za wywołanie kryzysu finansowego.
To forma pieniądza, która znacząco różni się od tradycyjnej waluty:
 nie posiada fizycznej reprezentacji, nie da się jej dotknąć, nie da się jej
również podrobić, przez co jest bezpieczna;
12
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 nie ma centralnego systemu bankowego, przez który przechodziłyby
transakcje;
 transakcje są kompletnie anonimowe, więc nie wiadomo kto i komu płaci;
 jej kurs jest niezależny od państwa i instytucji, nie są w stanie ich odebrać
żadne siły wyższe, rząd, komornik lub współmałżonek w przypadku
15
rozwodu.
Dzięki swojej ogólnej dostępności w Internecie, korzystanie z bitcoina jest
możliwe w każdym kraju, niezależnie od stopnia rozwoju systemu bankowego.
Konto w tej walucie należy bezpośrednio do właściciela i nie ma możliwości jego
przejęcia, czy zamrożenia. Kolejną przewagą kryptowaluty nad tradycyjną formą
pieniądza jest brak jakichkolwiek wymagań formalnych, ograniczeń czy limitów,
co sprawia, że bitcoin jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od ich poziomu
wykształcenia, czy zamożności. Następną ważną cechą bitcoina jest fakt, że jego
liczba jest ograniczona. Kryptowaluta ta zostanie wydobyta w ilości 21 milionów,
przez co będzie walutą odporną na inflację. Bitcoin jest podzielny przez osiem zer,
więc można już zakupić równowartość 0,00000001 bitcoina, tzw. 1 satoshi. Dzięki
takiemu zabiegowi pomimo bardzo wysokiej wartości bitcoina, możliwe będzie
16
dokonanie operacji niskokwotowych np. zakupów codziennego użytku. Bardzo
ważną cechą kryptowaluty, jest jej zdecentralizowana struktura. Bitcoin jest walutą
tworzoną i utrzymywaną przez ludzi dla ludzi. Jest walutą działającą w sieci per
to per (P2P), oznacza to brak kontroli organów nadzoru finansowego, nikt też
bezpośrednio nie czerpie z niej zysków. Działanie sieci P2P przedstawia
Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1: Działanie sieci per to per
Źródło: http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/co-to-jest-bitcoin (pobrano 20.01.2018 r.)

W modelu tradycyjnym wszystkie transakcje przechodzą poprzez serwer
centralny i dopiero trafiają do drugiego użytkownika. W systemie per to per
wszystkie transakcje zachodzą bezpośrednio pomiędzy użytkownikami sieci, nie
ma organu centralnego, mającego możliwość kontrolowania zachodzących
15
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transakcji. Ze względu na zdecentralizowaną naturę bitcoina transfer środków
zachodzi bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, z wyłączeniem instytucji
nadzorujących, bądź pośredniczących, co w znaczący sposób zmniejsza, a wręcz
17
eliminuję koszty prowizji transakcji.
W sensie finansowym na bitcoina można spojrzeć jako na walutę podobną do
dolara czy euro, z tym wyjątkiem, że nie jest on kontrolowany przez banki
centralne, czy władzę. Można go zakupić w internetowych kantorach, wygenerować w procesie wydobywania lub nabyć w bezpośredniej transakcji z innym
użytkownikiem. Bitcoinem można także płacić szybciej i taniej niż tradycyjnym
przelewem, zwłaszcza w przypadku transakcji zagranicznych. Przy znaczącym
poziomie inwigilacji w obecnym świecie ważny jest też fakt, że transakcje
w bitcoinach uchodzą za anonimowe i przy zastosowaniu odpowiednich technik
i środków ostrożności można ukryć posiadane bitcoiny oraz przeprowadzane
18
za ich pomocą transakcje.
Geneza powstania bitcoina
Początek powstania waluty zbiega się z początkiem i powstaniem zjawiska,
które współcześnie nazywamy handlem. Handlowano już w czasach prehistorycznych, kiedy to ludzie wiedli koczowniczy tryb życia. Handel polegał wówczas
na wymianie dostępnych dóbr naturalnych. Pierwszą walutą zaakceptowaną przez
ludy pierwotne, były sól i tkaniny. Kolejnym krokiem, było zastosowanie metali,
później metali szlachetnych. Historię zmiany ewolucyjnej pieniądza przedstawia
Rysunek nr 2.

Metale

Bilon i
banknot

Towar
Trans.
bezgot.

Kryptowaluta

Wirtualna
waluta

Rysunek nr 2: Ewolucja pieniądza
Źródło: D. Danielczyk, Waluta – jej historia i rewolucja na przestrzeni tysięcy lat,
Bitcoin informacje, Bitcoin, Kryptowaluty, Blockchain, https://bithub.pl/artykuly/waluta-historia
-rewolucja-przestrzeni-tysiecy/ (pobrano 12.12.2017 r.)
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Pierwsze monety wytwarzano już w VII w. p.n.e. bite były one przez złotników,
a wartości nadawały im wizerunki władców, którzy obecnie sprawowali władzę.
Po upadku Imperium Rzymskiego zauważono pierwsze początki psucia monety.
Sytuacja ta wynikała z wybijania monet o coraz mniejszej zawartości srebra, czy
złota, co skutkowało zalaniem rynku ogromną ilością monet. Kolejnym okresem,
który spowodował drastyczny spadek wartości pieniądza, było odkrycie Ameryki
i transportowanie z niej ogromnych ilości złota i srebra. Pierwsze banki powstawały
już w starożytnej Grecji, jednak na większą skalę bankowość rozwinęła się
w okresie panowania Rzymian. Ich banki działały na terenie ówczesnej Europy,
19
Bałkan oraz Egiptu.
W dzisiejszej gospodarce większość pieniądza funkcjonującego w obiegu,
to pieniądz bezgotówkowy wykreowany przez system bankowy. Ma on tylko postać
zapisów na rachunkach. Dodatkowo rozrój technik informatycznych oraz
powszechny dostęp do Internetu spowodowały, iż obrót środkami finansowymi
w znaczącym stopniu przyśpieszył. W ten sposób kreacja pieniądza przebiega
na niespotykaną wcześniej skalę. Szeroki dostęp do Internetu, oprócz upowszechnienia transakcji elektronicznych i bezgotówkowych spowodował powstanie
walut wirtualnych. Na samym początku zaczęły one funkcjonować w grach
internetowych (MMORPG). Gracze zdobywali wirtualną walutę w trakcie wielogodzinnej gry i wystawiali je na portalach aukcyjnych w celu osiągnięcia zysku.
Kolejnym krokiem było pojawienie się wirtualnych walut, które umożliwiały zakupy
wirtualnych przedmiotów. Jako przykład mogą służy „euro gąbki” z serwisu
www.nasza-klasa.pl. Zasięg tego typu walut jest jednak bardzo ograniczony,
można dokonywać nimi zakupu tylko w obszarze wybranej społeczności
internetowej. Ma ono za zadanie zacieśnić więzy między użytkownikami. Nie
20
stanowią one samodzielnej waluty, która mogła by funkcjonować poza portalem.
W 1996 r. powstał pierwszy serwis, który umożliwiał uniezależnienie się od
rzeczywistych walut – e-gold. Nie był to jednak rodzaj nowej waluty, lecz system
oparty na złocie oraz innych metalach szlachetnych. Po pojawieniu się na rynku
finansowym serwisu e-gold, powstawały kolejne serwisy, które opierały swoje
działanie na kruszcach lub dolarze amerykańskim. Jednak celem twórców tych,
że portali nie było wprowadzenie niezależnej waluty jako nowego środka płatniczego. Na serwisach dochodziło do transakcji, gdzie przelicznikiem były jednostki,
które nie stanowiły samodzielnego pieniądza. Za transakcje pobierano opłaty,
co przypominało działania takich instytucji jak Money Gram, czy Western Union.
Pierwszym przypadkiem wirtualnej waluty, która funkcjonowała samodzielnie
i zyskała na popularności była waluta „VEN”. Pojawiła się ona w serwisie Facebook
za sprawą sieci społecznościowej Hub Culture. W 2011 roku walutę tę wykorzystano przy sprzedaży kontraktu na wydobycie złota w Afryce Południowej. Wartość
VEN jest zależna od kilku walut rzeczywistych oraz dóbr. Aktualnie jest ona
21
wykorzystywana przede wszystkim do mikropłatności.
W 2009 roku Satoshi Nakamoto stworzył pierwszą niezależną walutę, niezwiązaną z żadną instytucją – Bitcoin. Ogromną zaletą systemu wirtualnej waluty
jest omijanie pośredników – banków, które nie mają możliwości sprawowania
19
20
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kontroli nad jej obrotem. Bitcoin był i jest najważniejszą kryptowalutą, a jego
wartość w ostatnich latach nieustannie rośnie. Po sukcesie jaki odniósł Bitcoin
22
wielu naśladowców zaczęło tworzyć własne kryptowaluty.
Kopalnie bitcoina zużywają ogromne ilości energii
Wydobywanie kryptowalut odbywa się poprzez użyczanie mocy obliczeniowej,
w zamian otrzymujemy bitcoiny. Proces potwierdzania i zabezpieczania transakcji
nazywa się potocznie kopaniem bitcoina (mining). Osoby używające do tego celu
swoich komputerów nazywane są górnikami, a ich komputery koparkami.
Oczywiście nie ma to nic wspólnego z kopaniem w ziemi. Terminologa ta opisuje
wydobywanie złota i stamtąd to nazewnictwo zostało zapożyczone. Wszystkie
koparki są połączone. Każdy górnik ma zainstalowane oprogramowanie zawierające pełny łańców bloków z zaszyfrowanymi informacjami. Można podłączyć się
do tej sieci i uczestniczyć w wydobywaniu bitcoina. Wydobywanie bitcoina wymaga
coraz większej mocy obliczeniowej, dlatego w celu zwiększenia wydajności
wydobycia górnicy łączą siły tworząc kopalnie. Górnikom opłaca się wydobycie,
jeżeli koszty związane z wartością sprzętu oraz kosztu prądu potrzebnego do
23
wydobycia są niższe, niż wartość bitcoinów, które wydobędą.
Energia zużyta w 2017 roku przez komputery do kopania kryptowalut,
przekroczyła już roczny poziom zużycia energii elektrycznej np. w Irlandii. Państw,
24
które zużyły mniej energii elektrycznej niż kopalnie bitcoina było łącznie 159.
Listę tych państwa przedstawia poniższy Rysunek nr 2.

Rysunek nr 3: Państwa, które zużyły mniej energii elektrycznej, niż kopalnie Bitcoin
Źródło: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption (pobrano 17.12.2017 r.)
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Kopacze bitcoina zaczynają korzystać z urządzeń posiadających coraz
większą moc obliczeniową. W efekcie czego kopanie wymaga coraz więcej energii
elektrycznej. Według danych serwisu Digiconomist od 1 stycznia 2017 r. do 27
25
listopada 2017 r. zużyto już 30,15 terawatogodzin (TWh).
Duża część kopalń znajduje się w Chinach, ponieważ w tym państwie koszty
energii elektrycznej są niższe niż w Europie, czy Stanach Zjednoczonych.
26
W Chinach znajduje się około 80% infrastruktury do kopania bitcoinów.
Sytuacja spowodowana tak dużym zużyciem energii stanowi duże zagrożenie
dla światowego rynku energii elektrycznej. Nowy konsument energii pojawił się
relatywnie niedawno, ale ma coraz większy apetyt. Jeżeli potrzeby kopalni
kryptowalut będą rosnąć, to za kilka lat będzie można porównywać zużycie nie
z Irlandią, lecz z większymi krajami. Większość produkowanej energii w krajach,
w których ulokowane są urządzenia wydobywające kryptowaluty jest produkowana
w wyniku spalania paliw, co może mieć zły wpływ na środowisko.
Wpływ kryptowalut na emisję dwutlenku węgla
Produkcja bitcoinów, kryptowaluty, która oparta jest na technologii blockchan,
pożera coraz więcej energii. Niesie to za sobą wiele negatywnych zjawisk. Według
wyliczeń serwisu Motherboard urządzenia wykorzystywane do wygenerowania tej
27
waluty zużywają tyle samo energii co ponad 820 tysięcy amerykańskich domów.
Każda transakcja bitcoinów jest bardzo energochłonna, stanowi to wydatek energetyczny w wysokości 77kWh, czyli tyle co statystyczny Polak przez nieco ponad
28
tydzień w 2015 roku.
Tak potężne zużycie energii przekłada się na emisje dwutlenku węgla do
atmosfery. Istotny również jest fakt, że większość światowej produkcji kryptowalut
znajduję się w Chinach. Większość energii produkowanej w „państwie środka”
pochodzi z elektrowni zasilanych węglem. Wydobycie bitcoina jest coraz trudniejsze, im więcej bitcoinów już wykopano, tym bardziej skomplikowany staje się
proces wydobycia. Potrzebna jest coraz większa moc obliczeniowa. Z tego powodu
produkcję kryptowalut przenoszone są do Chin, gdzie tworzone są wyspecjalizowane farmy, które za pomocą najwyższej jakości urządzeń posiadających
wysoką moc obliczeniową szybciej wydobywają bitcoiny. Szczególnie znanym
miejscem, na terenie którego usytuowane są kopalnie bitcoinów, jest miasto Ordos
29
w północnej części Chin.
Jedna kopalnia bitcoinów w Ordos, Bitmain odpowiedzialna jest za niecałe 4%
światowych zdolności produkcyjnych, zużywa rocznie 40 MWh energii. Elektrownie
w tej części kraju zasilane są węglem. Oznacza to emisję tylko przez jedną
kopalnie na poziomie 24-40 ton dwutlenku węgla na godzinę albo 8-13 ton
25
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w przeliczeniu na wydobytego bitcoina. Natomiast wszystkie kopalnie łącznie
emitują około 600 ton dwutlenku węgla dziennie. Jeżeli produkcja kryptowalut
będzie nadal opłacalna, to producenci będą inwestować w większą moc obliczeniową komputerów, a komputery te będą wymagały zapotrzebowania na coraz
30
więcej energii elektrycznej.
Większość światowej populacji uważa, że nowoczesne technologie oparte na
wykorzystaniu sieci, są lepsze dla środowiska niż tradycyjne zakłady przemysłowe.
Jest to jednak błędne myślenie. Bardzo rzadko brana jest pod uwagę wysoka
energochłonność takich urządzeń oraz to w jaki sposób energia jest produkowana.
Korzystnym rozwiązaniem dla środowiska, może być kopalnia korzystająca
z odnawialnych źródłem energii, tj. elektrownia wiatrowa. Takie rozwiązanie
wymaga dużego nakładu finansowego, jednak zwiększyłoby to w znaczący sposób
rentowność takiej kopalni. Dla środowiska byłoby to bardzo korzystne rozwiązanie.
Inwestowanie w kopalnie oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE),
powodowało by nie tylko zmniejszenie emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
ale również rozwój branży OZE. Miliardy dolarów, które są obracane na rynku
kryptowalut mogły by zostać wykorzystane na poprawę efektywności energetycznej.
Podsumowanie
Kryptowaluty są stosunkowo młodym zjawiskiem. Dynamicznie rosnąca ich
wartość wzbudza wiele emocji. Uważane są za walutę przyszłości dającą ludziom
wolność, ponieważ są niezależne od instytucji państwowych. Najpopularniejsza
z kryptowalut – bicoin, jest oparta na sieci per to per. Jest tworzona przez
jej użytkowników. Popularność tego nowego środka płatniczego stale rośnie.
W niektórych krajach można już zapłacić bitcoinami za kawę w restauracji.
Poważny problem dla bitcoina stanowi jego energochłonność. Na początku
powstania bitcoina tzw. „kopaniem” zajmowali się pojedynczy użytkownicy, którzy
udostępniali moc obliczeniową swoich komputerów. Wraz ze wzrostem ilości
wydobytych kryptowalut obliczenia stają się coraz bardziej skomplikowane
i wydobywanie stało się mało opłacalne dla osoby działającej w pojedynkę. Dziś
jest to poważny biznes, którym zajmują się duże firmy lokując urządzenia
o wysokiej mocy obliczeniowej w krajach, gdzie energia elektryczna jest
stosunkowo tania. Największe z nich znajdują się w Chinach. Urządzenia
te służące do wydobywania bitcoinów, potrzebują ilości energii porównywalnej
z zużyciem Irlandii. Ten nowy gracz dla światowego rynku energii elektrycznej
może stanowić poważne zagrożenie. Ulokowanie dużej ilości urządzeń do wydobywania kryptowalut na terenie jednego państwa może negatywnie wpływać na jego
bezpieczeństwo energetyczne. Kolejnym negatywnym działaniem kopalni wydobywających kryptowaluty jest fakt, że większość tej energii produkowana jest
z nieodnawialnych źródeł energii. Powodują one negatywne skutki dla środowiska.
Z roku na rok rośnie jego popularność, ponieważ jest to biznes przynoszący
ogromne zyski. Istotną kwestią do rozważań, jest tworzenie rozwiązań prawnych,
których celem było by ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska.
Ciekawym rozwiązaniem jest propozycja budowania „kopalni” opartych na odnawialnych źródłach energii np. farmy wiatrowe. Byłoby to rozwiązanie zarówno
30
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korzystne dla środowiska, jak i dla firm zajmujących się wydobywaniem
kryptowalut. Mogłyby one w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach za energię
elektryczną inwestując w OZE.
Streszczenie
W artykule wskazano przed jakimi wyzwaniami stoi bezpieczeństwo
energetyczne w XXI wieku. Przedstawiono charakterystykę działalności kryptowaluty – bitcoin. Wskazano genezę powstania nowego rodzaju środka płatniczego.
Ukazane zostały negatywne skutki działania kryptowaluty. Zwrócono uwagę na jej
energochłonność, która przewyższa zużycie energii elektrycznej wielu światowych
gospodarek. Większość urządzeń służących do wydobywania kryptowaluty znajduję się na terenach państw, które zasilane są energią pochodzącą z nieodnawialnych źródeł energii.
Słowa kluczowe: pieniądz, energia, waluta, bezpieczeństwo, zagrożenie
Summary
In the document, indications before which constant energy security in the
21st century has been stored. The characteristics of the cryptocurrency Bitcoin
are presented. The genesis of a new kind of partner was indicated. It shows
the existing weak effects of cryptocurrencies. Attention is paid to its energy
consumption, which passes the electricity of many global economies. Vulnerable
devices that are used in other devices.
Key words: money, energy, currency, security, danger
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Wprowadzenie
Zmiany demograficzne zachodzące na świecie stanowią coraz częściej
wyzwania dla rządów i gospodarek większości państw na świecie. Kształtujące się
trendy w sferze demografii mają też duży wpływ na bezpieczeństwo środowiska
międzynarodowego, dlatego zjawiska demograficzne muszą być rozpatrywane
wieloaspektowe i analizowane z perspektywy globalnej. W ocenie badaczy zjawisk
zachodzących w sferze bezpieczeństwa, w tym militarnego i ekonomicznego
najważniejsze problemy demograficzne będą generowane przez trendy kształtujące się w sferze populacji, migracji i urbanizacji.
W niektórych regionach świata obserwuje się gwałtowny wzrost populacji,
a w innych spadek, co nie pozostaje bez wpływu na możliwość zaspakajania
potrzeb surowcowych i konsumpcyjnych oraz funkcjonowanie globalnej ekonomii.
Demograficzna trajektoria poszczególnych państw jest dość zróżnicowana.
Niektóre społeczeństwa szybko się starzeją i kurczą, co powoduje niedostatek siły
roboczej i w konsekwencji spowolnienie gospodarcze. W innych państwach
dominują młode społeczeństwa, które kreują duży potencjał siły roboczej i szeroki
rynek konsumpcyjny. Z drugiej strony coraz więcej ludzi musi być nakarmionych,
zakwaterowanych, edukowanych i zatrudnionych, co pozwoli na otrzymywanie
środków finansowych i zaspakajanie ich kolejnych potrzeb. Trendy demograficzne
mają bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy, skalę ubóstwa, opiekę społeczna
i udział państwa w polityce międzynarodowej. Gwałtowny wzrost populacji
prowadzi też do nasilenia się zjawisk migracyjnych i postępującej urbanizacji.
Dychotomiczne w swojej naturze zjawiska demograficzne w różnych częściach świata wpływają bezpośrednio na kształtowanie się stosunków politycznych,
ekonomicznych i militarnych, a co za tym idzie mają wpływ na bezpieczeństwo
globalne. Efekty demograficznych trendów ukształtowane na przestrzeni dwóch
nadchodzących dekad będą szczególnie widoczne w regionach słabo rozwiniętych
pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym. Zrozumienie mechanizmów, które
łączą demograficzne trendy z występowaniem niestabilności, prowadzących
do narastania konfliktów i wojen jest konieczne dla opracowania strategii łagodzęnia zagrożeń, które mogą pojawić się w przyszłości.
Tak zidentyfikowana sytuacja problemowa prowadzi do sformułowania
głównego problemu badawczego, który brzmi: W jaki sposób światowe trendy
ukształtowane sferze demografii w perspektywie dwóch najbliższych dekad będą
wpływały na wyzwania i ryzyka dla bezpieczeństwa międzynarodowego? Aby
rozwiązać główny problem badawczy poddano go defragmentacji w rezultacie
czego sformułowano następujące problemy szczegółowe:
1. Jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego będą miały
zmiany populacji na świecie?
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2. Jakie przekształcenia w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa
mogą wywołać globalne migracje?
3. Jakie wyzwania i ryzyka dla globalnego bezpieczeństwa będzie miała
gwałtownie postępująca urbanizacja?
Celem badań, którego rezultaty przedstawiono w niniejszej monografii jest
zidentyfikowanie wyzwań oraz ryzyk dla bezpieczeństwa globalnego, będących
następstwem pojawiających się w świecie zmian demograficznych w perspektywie
dwóch nadchodzących dekad.
Populacja
Oceny ekspertów wskazują, że w perspektywie dwóch nadchodzących dekad
populacja ludzi na świecie będzie większa, starsza i bardziej zurbanizowana
niż obecnie. Należy oczekiwać, że największy przyrost naturalny będzie miał
miejsce w krajach rozwijających się, natomiast ludzi będzie ubywać w krajach
wysoko rozwiniętych. Te dwa trendy wskazują na potrzebę koncentrowania się
na nowoczesnych technologiach, które mogą złagodzić potrzebą posiadania
nowych pracowników oraz integracji migrantów przybyłych w celu poszukiwania
lepszej perspektywy życiowej w krajach uprzemysłowionych. Po drugie kraje
o wysokim współczynniku przyrostu naturalnego staną przed wyzwaniem zapewnienia szeroko rozumianych potrzeb społecznych i konsekwencji związanych z ich
niezaspokojeniem.
Szacuje się, że w ostatniej dekadzie przyrost ludności w świecie nieznacznie
się zmniejszył z 1.24 do 1.18 procenta w skali roku i w wartościach bezwzględnych
obecnie wynosi około 83 milionów ludzi rocznie. Na podstawie tego trendu można
prognozować, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba mieszkańców na ziemi
1
zwiększy się o miliard i w roku 2035 osiągnie wartość 8.5 miliarda. Czynnik
wzrostu populacji na świecie uwarunkowany jest obniżeniem wskaźnika zakaźnych
chorób, wysokim przyrostem naturalnym w krajach rozwijających się, poprawą
stanu zdrowia matek i noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego, a także
2
obniżeniem wskaźnika umieralności niemowląt. Największego wzrostu ludności
należy oczekiwać w Afryce i Azji, w przeciwieństwie do Europy, gdzie wielkość
populacji prawdopodobnie będzie się zmniejszała.
Ocenia się, że tempo zmian demograficznych na świecie ma związki
z warunkami życia ludzi. Okazuje się, że w krajach o wysokich i średnich
dochodach przyrost naturalny jest niewielki, natomiast w krajach gdzie dochody
3
kształtują się na stosunkowo niskim poziomie liczba urodzeń jest wysoka. Stale
wzrasta średnia wieku i do 2050 roku będzie wynosiła około 80 lat w Europie,

1
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4

79 lat w Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, Azji i w Oceanii i 70 lat w Afryce.
Największy przyrost naturalny będzie miał miejsce w Afryce Subsaharyjskiej
i do roku 2050 kontynent afrykański będzie zamieszkiwało 49% populacji świata.
Spowoduje to jeszcze większą biedę w tej części świata i poprzez niezaspokojenie
podstawowych potrzeb społecznych będzie prowadziło do eskalacji napięć
5
i niestabilności. W większości krajów rozwiniętych ze względu na preferowany
wygodny styl życia i podniesienia statusu społecznego kobiet liczba urodzeń
6
będzie spadać. Nastąpi też zmiana struktury płci w społeczeństwie. Oczekuje się,
7
że do roku 2045 kobiety będą stanowiły 55% populacji świata. Długotrwały trend
niskiego wskaźnika narodzin prowadzić będzie do zmiany struktury wieku
społeczeństwa. Efektem tych zmian mogą być problemy ekonomiczne będące
rezultatem braku ludzi w wieku produkcyjnym i w konsekwencji prowadzić
8
do starzenia się społeczeństwa. Najszybciej proces ten będzie przebiegał
w Japonii, Niemczech, w Europie Centralnej i Południowej oraz Wschodniej Azji.
Może on doprowadzić do ograniczenia liczby chętnych do służby wojskowej,
co wymusi na sprawujących władzę poszukiwania innych rozwiązań. Jednym
z nich może być zastąpienie ludzi robotami, co pozwoli na redukowanie stanu
osobowego. Innym rozwiązaniem może być wynajmowanie żołnierzy bądź zawiązywanie nowych koalicji.
Ograniczenie liczby ludzi aktywnych zawodowo wymusi zdecentralizowane
rozmieszczenie miejsc pracy z jednoczesnym ich usieciowieniem, wprowadzeniem
robotyzacji i przygotowanie kobiet do wykonywania zawodów, które do tej pory
wykonywali mężczyźni. Innym rozwiązaniem może być liberalizacja rynku pracy
i zatrudnianie emigrantów. Z kolei w państwach wieloetnicznych o zróżnicowanym
wzroście populacji będą narastały dysproporcje pomiędzy lepiej i gorzej wyedukowanymi. Ograniczenia polityczne, ekonomiczne i edukacyjne mniejszościowych
grup etnicznych zawsze będą prowadziły do napięć i wpływały na obniżanie
9
poziomu bezpieczeństwa. Państwa zdominowane przez młodą populacje będą
narażone na wewnętrzną przemoc polityczną państw i aktorów pozapaństwowych.
Instytucjonalne dysfunkcje nie zapobiegną szybkiej umieralności, urbanizacji
i bezrobociu, co wywoływać będzie potencjalne niestabilności. W regionach,
w których tzw. młode państwa będą położone blisko siebie i w których władza
nie będzie wstanie stłumić rozruchów, przemoc zbrojna będzie rozlewała się poza
granice i obejmowała sąsiednie obszary.
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Migracje
Migracja definiowana jest jako proces przestrzennego przemieszczania ludzi,
zmiany miejsca zamieszkania osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia
10
(miejsca wyjazdu) do miejsca przeznaczenia (miejsca przyjazdu). Analizując
migrację jako ruch masowy warto podkreślić, iż jest to całokształt przesunięć
przestrzennych ludności, prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania lub
pobytu. W pewnym sensie każdą migrację można określić jako przymusową, gdyż
11
odzwierciedla pewien stopień niezaspokojenia istotnych potrzeb życiowych.
Ludzie decydują się zmienić miejsce zamieszkania, głównie ze względu na brak
możliwości zaspokojenia tych potrzeb w dotychczasowym miejscu pracy.
Migracje we współczesnym świecie mają charakter masowy. Oddziałują
nie tylko na ekonomiczną i społeczną sytuację jednostek czy grup zawodowych,
ale także na globalny system demograficzny i gospodarczy. Zjawiska takie
jak przemoc, łamanie praw człowieka, konflikty i kryzysy humanitarne oraz głód
w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Syrii Afganistanie i w Rogu
Afryki spowodowały na nienotowaną do tej pory falę migracji, z którą nie może
poradzić sobie społeczność międzynarodowa. Świat wkroczył w erę nieprzewidywalnej mobilności ludzi osiągając najwyżej do tej pory notowany poziom
wynoszący w 2015 roku około 244 miliony międzynarodowych migrantów
12
i 65 milionów ludzi wysiedlonych.
W 2016 roku nowa fala uchodźców,
pochodzących głównie z Afryki Północnej i Syrii osiągnęła pułap 7 milionów,
co stanowi w porównaniu do roku 2015 wzrost o 7%. Migranci zostali
13
rozmieszczeni głównie w Niemczech, Szwecji, Holandii i Finlandii. W ciągu
ostatnich piętnastu lat do Azji przybyło około 26 milionów międzynarodowych
migrantów, co stanowi przyrost o 1.7 miliona ludzi rocznie. Na drugim miejscu
znajduje się Europa, do której przybyło około 14 milionów ludzi zmuszonych
2
do opuszczenia własnej ojczyzny. Prawie /3 międzynarodowych migrantów,
tj. 76 milionów mieszka w Europie. Po 12 milionów migrantów znajduje się
w Niemczech i Federacji Rosyjskiej, 10 w Arabii Saudyjskiej, po 9 milionów
w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i około 8 w Zjednoczonych Emiratach
14
Arabskich. W Azji znajduje się 75, a w Stanach Zjednoczonych 54 miliony
15
migrantów. 72% ogólnej liczby migrantów było w wieku pomiędzy 20 a 64 rokiem
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16

życia, co z jednej strony świadczy o słabej ekonomii i braku miejsc pracy
w państwach, z których pochodzą emigranci, a z drugiej strony o stale rosnącej
podaży siły roboczej w państwach do których migranci przybywają. Niepokojącym
skutkiem zjawiska migracji, wpływającym na rynek pracy w kraju wysyłającym jest
17
utrata ludzi wykształconych i uzdolnionych.
Ocenia się, że do 2030 roku międzynarodowa migracja będzie stale rosła.
Wielowymiarowy jej charakter będzie bezpośrednio związany ze słabą sytuacją
ekonomiczną. Mimo to dostrzega się też jej pozytywny wymiar zarówno dla państw
rozwijających się, będących źródłem migrantów, jak i państw ich przyjmujących,
gdyż zapewnia stały wzrost gospodarczy. Obecnie ludzie łatwiej i szybciej mogą
pozwolić sobie na zmianę miejsca pobytu niż jeszcze kilka dekad temu. Nie
zmienia to jednak przyczyn migracji. Najczęściej to bieda, nierówności społeczne,
brak pracy i lokalne konflikty zmuszają ludzi do opuszczania miejsc dotychczaso18
wego zamieszkania w poszukiwaniu lepszego życia.
Dobre zarządzanie migracją może przynosić korzyści zarówno państwom
wysyłającym jak i przyjmującym. W ocenie Banku Światowego tylko w 2015 roku
migranci dokonali transferu pieniędzy do krajów pochodzenia na ogólna sumę
19
432 miliardów dolarów. Pieniądze te bardzo często poprawiają poziom życie
rodzin i są inwestowane w mieszkania, zdrowie i infrastrukturę. Kraje docelowe
wykorzystują migrantów do prac, które nie chcą wykonywać rodowici mieszkańcy.
Nowe miejsca pracy, w których zatrudniani są cudzoziemcy generują dodatkowe
korzyści do budżetu. Migracja stanowią źródło taniej siły roboczej, której nie trzeba
edukować i motywować do pracy. Obecność młodych migrantów poprawia też
strukturę wieku produkcyjnego i zapobiega starzeniu się społeczeństwa. Najbardziej dynamiczni i wykształcenie migranci wnoszą duży wkład do rozwoju ekonomicznego kraju, w którym przebywają poprzez na przykład dokonywania odkryć
20
w sferze nowych technologii. Mogą również wpływać na różnorodność kulturową.
Złe zarządzanie migracją może doprowadzić do niestabilności, społecznych
niepokojów na tle religijnym, wyznaniowym lub kulturowym, a także do przestępczości poprzez między innymi natężenie nielegalnego przepływu ludzi i narkotyków. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do sytuacji kryzysowej a nawet
kryzysu na tle migracyjnym. Migranci są najczęściej najbardziej wrażliwą grupą
społeczną, która często poddawana jest dyskryminacji, a także naruszane
21
są prawa człowieka i stosowana jest wobec nich przemoc. Na przykład
pracownicy sezonowi lub zatrudniani na czarno zazwyczaj zarabiają o wile mniej,
niż regularni pracownicy i nie posiadają świadczeń socjalnych. Dysproporcje
w zarobkach, utrudniony dostęp do edukacji i opieki medycznej, świadczą

16
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o nierównym traktowanie migrantów, co nieuchronnie prowadzi do występowania
konfliktów społecznych mających swój wyraz w różnorodnych formach, często
w postaci bezpośredniej przemocy na ulicach.
Szacuje się, że do roku 2035 wewnętrzne konflikty i sytuacje kryzysowe
w tzw. młodych państwach i niedorozwiniętych pod względem ekonomicznym
22
doprowadzą do nieprzewidywalnych fal migracyjnych, które już dzisiaj są
określane mianem inwazji. Będą one generowały nie tylko polityczne napięcia
w państwach przyjmujących migrantów, ale również ogromne problemy
z udzielaniem schronienia i prowadzeniem relokacji, a nawet zabezpieczaniem
podstawowych potrzeb życiowych ludzi, co praktycznie już ma miejsce na
23
terytorium Włoch i Grecji. Gwałtowny napływ uchodźców będzie wymuszał
konieczność ponoszenia kosztów politycznych, finansowych i społecznych
związanych z integracją migrantów. Jak pokazują doświadczenia proces ten nie
przebiega łatwo i nawet po kilku dekadach może wyrażać się prowadzeniem
zamachów terrorystycznych, co pokazują ostatnie lata doświadczeń we Francji,
Wielkiej Brytanii i Niemczech. W ocenie Agencji Wywiadowczej USA nawet
przewidywalny napływ migrantów ekonomicznych będzie generował określone
problemy dla krajów docelowych. Państwa z których będzie pochodziła migracja
utracą wartościowych, stosunkowo dobrze wykształconych posiadających unikalne
umiejętności pracowników. Ale poza wyżej wymienionymi kosztami związanymi
z procesem integracyjnym i unikania zalewu migrantów poprzez restrykcyjne
kontrole graniczne, nie będzie można wyeliminować pozaoficjalnych kanałów
przerzutowych, którymi napływać będzie kontrabanda, odbywał się będzie nielegal24
ny handel ludźmi, narkotykami i bronią oraz przenikać będą potencjalni terroryści.
Należy oczekiwać, że w najbliższych pięciu latach relatywnie stabilne państwa
sąsiadujące z regionem ogarniętym konfliktem na Bliskim Wschodzie, takie jak
Turcja, Liban i Jordania stanowiące tzw. pierwsza linię oraz państwa środkowoeuropejskie stanowiącą drugą linię, poniosą poważne konsekwencje związane
z migracjami ludności. Szacuje się, że długotrwałe migracje średnio trwające około
26 lat, które szczególnie nasiliły się po roku 1990 prowadzą do tego, że państwa
z pierwszej linii traktowane jako przejściowe stają się docelowymi, ale nawet mimo
upływu czasu w miastach o dużej koncentracji migrantów wciąż obserwuje się brak
wystarczającej ilości infrastruktury, zdywersyfikowanych działań ekonomicznych
i zabezpieczających administracji państwowej, które prowadziłyby do rozwiązania
25
podstawowych problemów mieszkańców.
Urbanizacja
Wraz z nasileniem się zjawisk migracyjnych w świecie oraz migracji
wewnętrznych powstają megametropolie i następuje szybki wzrost urbanizacji.
Po raz pierwszy liczba ludności mieszkająca w miastach przewyższyła liczbę
26
mieszkających na wsiach ponad 10 lat temu. W 2014 roku ponad 54% populacji
22
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mieszkało w obszarach miejskich. Ocenia się, że obecna liczba 3.9 miliarda
mieszkańców miast w ciągu kilku dekad znacznie się podniesie i do końca 2050
roku wynosiła będzie około 6.4 miliarda, co stanowić będzie 67% globalnej
27
populacji.
Trend ten jest kształtowany głównie przez międzynarodowych
migrantów, a 50% z nich na miejsca swojego docelowego pobytu bardzo chętnie
wybiera duże miasta w bogatych państwach takich jak Australia, Kanada, Stany
Zjednoczone oraz Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska, Arabia
28
Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oczekuje się, że najszybszy rozwój
urbanizacyjny nastąpi w krajach rozwijających się. Obecnie na 23 miasta liczące
ponad 10 milionów ludności, 19 znajduje się w Azji. Oczekuje się, że najszybszy
rozwój miast nastąpi w Chinach, gdzie z terenów wiejskich nastąpi przesiedlenie
się około 250-300 milionów ludzi. Do roku 2035 ze względu na najwyższy przyrost
naturalny największe megametropolie będą się znajdowały we Wschodniej
29
i Południowej Azji. Do 2045 roku w świecie będzie istniało około 280 megametropolii, posiadających ponad 20 milionów mieszkańców. Ze względu na potrzebę
jednolitego zarządzania w niektórych przypadkach konieczna będzie zmiana granic
państwowych. Tak na przykład w Europie Zagłębie Ruhry do 2045 roku może
objąć swoim zasięgiem większość terytorium Belgii i Holandii i stać się jednolitym,
gigantycznym terenem zurbanizowanym. Ze względu na wysokie dochody
czerpane tylko z podatków megametropolie mogą stać się kluczowymi regionami,
30
a nawet aktorami o znaczeniu międzynarodowym.
Szacuje się, że infrastruktura starszych miast rozwiniętych gospodarek będzie
mocno przeciążona. Z kolei w gospodarkach dynamicznie się rozwijających,
gwałtowny rozwój miast będzie wymagał inwestowania w inteligentną infrastrukturę. W niedalekiej przyszłości powstaną samobieżne taksówki, inteligentne
budynki, systemy zarządzania energią i odpadami dopasowujące się do bieżących
potrzeb i warunków, a do tego czujniki i systemy kontroli zainstalowane niemal
w każdym elemencie ekosystemu, od świateł drogowych, po hydraulikę
31
w mieszkaniu. Jednocześnie megametropolie będą wymagały budowy nowych
portów lotniczych i morskich, arterii komunikacyjnych, a także szkół, szpitali
32
i innych obiektów użyteczności publicznej.
27

PREDICT – Projections and Relevant Effects of Demographic Implications, Changes, and Trends,
NATO HQ, Brussels 2014, s. 35; http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/predict-n.pdf
(pobrano 1.07.2017 r.).
28
World Migration Report 2015. Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility, International
Organization for Migration (IOM), Genewa 2015, s. 2; http://www.iom-nederland.nl/images/Niews/20
15/November/WMR_2015_OVERVIEW.pdf (pobrano 1.07.2017 r.).
29
Ludność Chin i Indii stanowiła będzie około 37% ogólnej liczby ludzi mieszkających w miastach.
PREDICT – Projections and Relevant Effects of Demographic Implications…, dz. cyt., s. 36.
30
Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 2045…, dz. cyt., s. 17.
31
Marcin Maroszek, Inteligentne miasta przyszłości, Portal internetowy Connected Life, 05.09.2017;
http://clcg.pl/inteligentne-miasta-przyszlosci/ (pobrano 7.07.2017 r.).
32
Smart economy – odpowiednia polityka energetyczna (odnawialne źródła energii, energooszczędność, wdrażanie rozwiązań o niskim poborze energii), tworzenie możliwości dla biznesu,
wydajność, powiązane z gospodarką światową; Smart governance – tworzenie odpowiednich
warunków dla rozwoju biznesu i mieszkańców, budowa infrastruktury (od kanałów ściekowych, po
stacje do ładowania pojazdów elektrycznych), administracja i inne usługi online, otwartość
samorządów na realizację tego typu projektów; Smart people – polityka edukacyjna, promocja
społeczeństwa różnorodnego, postaw włączających dla mniejszości i kreatywności. Smart living –
łatwy dostęp do nauki i kultury, bezpieczeństwo (w szerokim kontekście, czyli nie tylko zapobieganie
przestępstwom, ale też wypadkom komunikacyjnym, pożarom itp.), zdrowie (od zmniejszania

138
_____________________________________________________________________________

Eksplozja urbanizacji jest ogromnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa,
szczególnie dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za rozpoznanie,
monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. W megametropoliach mogą mieć
miejsce na niespotykaną skalę dysproporcje poziomu życia ludzi powodowane
np. zatrudnieniem na czarno, zmianą wzorców rodzin, ograniczonym dostępem
do usług i warunków mieszkaniowych. Na przykład w Ameryce Łacińskiej
są dowody na związki pomiędzy ilością przestępstw popełnianych w dużych
metropoliach, a niezaspokojonymi potrzebami ludzi żyjących na marginesie
33
społecznym.
W nadchodzących dekadach gwałtowny wzrost populacji
w aglomeracjach miejskich będzie stanowił wyzwania związane wielkomiejską
biedą potęgowaną dużym współczynnikiem bezrobocia i dużą liczbą zachorowań
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Szybki wzrost populacji
w megametropoliach może wyprzedzać możliwości zabezpieczenia podstawowych
potrzeb ludzi przez administrację państwową, co w konsekwencji może prowadzić
do radykalizacji postaw, rodzić przestępczość pospolitą i zorganizowaną, a także
w skrajnych przypadkach prowadzić do działań o charakterze terrorystycznym.
W takich uwarunkowaniach wprowadzenie właściwej polityki bezpieczeństwa
będzie wymagało ponoszenia wysokich kosztów. Konieczna będzie wymiana
34
informacji o zagrożeniach ze wszystkimi podmiotami je posiadającymi. Wyzwaniem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo będzie identyfikowanie
i stałe monitorowanie prób destabilizacji sytuacji w aglomeracjach miejskich
z zewnątrz, podejmowanych dla osiągania określonych korzyści politycznych.
Megametroplolie stanowić też będą dogodny grunt do ukrywania się aktorów
pozapaństwowych, takich jak terroryści, rewolucjoniści, skrajni bojówkarze, którzy
będą dążyli do destrukcji i wywoływania masowych efektów spowodowanych
35
dużym zagęszczeniem ludzi. Już obecnie napotkać można zamknięte enklawy,
do których wstępu nie mają nawet policjanci. Oczekuje się, że w dużych metropoliach tworzyły się będą przestrzenie znajdujące się poza oficjalną jurysdykcją
władzy, co stanowić będzie miejsca radykalizowania się społeczeństwa a zarazem
potencjalne źródło obniżania poziomu bezpieczeństwa.
Podsumowanie
Szybki wzrost demograficzny i gwałtowne pojawianie się dużych grup młodych
obywateli w rozwijających się państwach z ograniczonym dostępem do dóbr
ekonomicznych i edukacyjnych kreować będzie ogromne wyzwania i zagrożenia
w sferze bezpieczeństwa, które egzemplifikować się będą w niezadowoleniu
społecznym, przestępczości, przemocy, radykalnych ideologiach i ruchach religij-

zanieszczyszczeń i ekologii, przez segment e- i mhealth, po dostęp do terenów zielonych), promocja
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nych. Regionami najbardziej podatnymi na tego typu zjawiska będą Afryka
36
Północna i Subsaharyjska, Południowozachodnia Azja i Ameryka Łacińska.
Demograficzne trendy, połączone ze zmianami klimatu i degradacją środowiska obok dysproporcji ekonomicznych i wewnętrznych konfliktów będą prowadziły do narastania zjawisk migracyjnych. Do roku 2050 ogólna liczba migrantów
37
może osiągnąć pułap 321 milionów ludzi. Ocenia się, że jeśli nie doprowadzi się
38
do ustabilizowania sytuacji w regionie Sahel, gdzie występuje najszybszy
przyrost naturalny, to w ciągu najbliższych dwudziestu lat, konsekwencje będą
odczuwalne w Algierii, Ghanie, Kenii, Maroko, Senegalu i Tunezji. Konflikty
w Afryce równikowej spowodują problemy migracyjne, które dotkną takie kraje
jak Botswana, Kenia, Południowa Afryka i Tanzania. Ponadto, jeśli nie osłabną
konflikty pomiędzy Irakiem a Syrią oraz Afganistanem a Pakistanem, to znaczną
39
ilość migrantów będzie musiał zaabsorbować Iran. Opanowanie tak dużego
zjawiska migracyjnego nie będzie możliwe bez dobrze skonstruowanego planu
zarządzania migracją.
Urbanizacja będzie podnosić ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof
spowodowanych celową lub przypadkową działalnością ludzi. Większość megametropolii mających wpływ na globalną ekonomię będzie znajdowało się w pobliżu
linii brzegowej, co podwyższa ryzyko wystąpienia powodzi, suszy, cyklonów lub
innych klęsk żywiołowych. Duże miasta będą podatne również na epidemie
chorobotwórcze, które mogą rozprzestrzeniać się globalnie ze względu na
40
połączenia między miastami. Źródłem tych epidemii mogą być złe warunki
sanitarno-higieniczne. Szacuje się, że aktualnie około jednego miliarda ludzi żyje
w slamsach, gdzie brak jest podstawowych udogodnień. Jeśli nie podejmie się
działań prewencyjnych to do 2045 roku liczba ta może wzrosnąć do trzech
41
miliardów.
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Streszczenie
Zmiany demograficzne zachodzące w świecie w perspektywie dwóch
najbliższych dekadach będą wpływać na kształtowanie się globalnego środowiska
bezpieczeństwa. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano globalne trendy
demograficzne, które będą występowały w sferze populacji, migracji i urbanizacji.
Dokonano oceny konsekwencji tych trendów dla wyzwań i ryzyk, które będą się
pojawiać w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.
Słowa kluczowe: Trendy, wyzwania, ryzyka, demografia, populacja, migracje,
urbanizacja
Summary
Demographic changes taking place in the world in the perspective of the next
two decades will affect the shaping of the global security environment. The article
identifies and characterizes global demographic trends that will occur in the sphere
of population, migration and urbanization. The consequences of these trends were
assessed for the challenges and risks that will appear in the international security
environment.
Key words: Trends, challenges, risks, demography, population, migration,
urbanization
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WYZWANIA DLA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE PODWYŻSZANIA WIEKU
EMERYTALNEGO W POWSZECHNYM SYSTEMIE EMERYTALNYM
Zmiana struktury demograficznej ludności w Polsce
W ostatnich dziesięcioleciach istotnym problemem jest starzenie się ludności,
będące skutkiem wydłużającego się życia ludzkiego, przy jednoczesnym spadku
dzietności. W Polsce następuje nasilony proces podwójnego starzenia się ludności. Według danych Eurostatu współczynnik dzietności w Polsce w roku 1960
wynosił ok. 3, od tamtej pory sukcesywnie spadał, aż do wartości ok. 1,3 w 2014
roku. Sama zastępowalność pokoleń następuje w przypadku, gdy współczynnik
oscyluje w granicy 2,1-2,15. Taką wartość ostatni raz odnotowano w Polsce pod
koniec lat 80. Obserwujemy coraz szybsze starzenie się populacji osób w wieku
65+, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku 80+. Z danych GUS 2009
jednoznacznie wynika, że odsetek ludności 65+ będzie nieustannie wzrastać.
W 2035 roku ma oscylować w granicy 23,2%. Odsetek ludności powyżej 80 roku
1
życia w latach 2010-2035 zwiększy się z 3,5% do 7,2%. Ponad to szacuje się,
że w 2060 roku liczebność populacji w wieku 65+ będzie stanowiła 60% populacji
osób w wieku produkcyjnym.

Rysunek nr 1: Odsetek ludności w wieku 65 i więcej lat w Polsce w latach 2010-2035
Źródło: GUS 2009
1

P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, Raport na temat sytuacji osób starszych
w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2012, s. 6.
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W perspektywie 2035-2050 proces zmiany struktury demograficznej ludności
w Polsce będzie drastycznie postępować. Według Danych GUS w roku 2050
odsetek osób w wieku 80+ wzrośnie do 10,4% ogółu społeczeństwa. Prognozy
Eurostatu i ONZ oscylują na poziomie nieco niższym, odpowiednio 9,6% i 8,6%.
Równie dynamicznie zmieniać się będzie liczebność osób w grupie wiekowej 65+,
do roku 2050 odsetek osób w tej grupie wiekowej będzie stanowić 30,2% ogółu
społeczeństwa. Zjawisko jest konsekwencją starzenia się wyżu demograficznego
z lat 1970-1985. Polska w horyzoncie czasowym 2050 będzie jednym z krajów
2
europejskich o najbardziej zaawansowanym procesie starzenia ludności.
Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa, przyczyni się do wzrostu
współczynnika obciążenia ekonomicznego, będącego relacją pomiędzy ogółem
osób niepracujących w wieku 65+, do ogółu osób pracujących w wieku produkcyj3
nych. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego wzrośnie z 31%, do 99%. W systemie
świadczeń o zdefiniowanej składce emerytalnej pogarszająca się relacja liczby
osób w wieku produkcyjnym, do liczby osób w wieku poprodukcyjnym odbija się
negatywnie na stopie zastąpienia, bądź wysokości składki emerytalnej.
Ze względu na wydłużenie się średniego dalszego czasu trwania życia,
a szczególności średniego czasu trwania życia osób w wieku 65+, przy jednoczesnej możliwości cieszenia się życiem w dobrym zdrowiu, rozwiązania problemu
systemu emerytalnego poszukuje się w manipulacji wiekiem emerytalnym. Według
kompleksowego badania PolSenior z 2012 roku, granica wieku w której seniorzy
potrzebują wsparcia i tracą samodzielność przesuwa się do 80. roku życia.
W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat, a przede wszystkim do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, systemy emerytalne nie uwzględniały zmian demogra4
ficznych. Dlatego też m.in. w Polsce zdecydowano się na stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego począwszy od 2013 roku. Do zakładanego progu 67 lat
dla kobiet dojdziemy w roku 2040, natomiast w przypadku mężczyzn w roku
2020 według nowelizacji ustawy z 11 maja 2012 r. o emeryturach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Obecnie składki emerytalne pokrywają niewiele ponad 60% wypłacanych
emerytur, reszta dopłacana jest z budżetu państwa. W sytuacji podwyższenia
wieku emerytalnego wydolność subfunduszu emerytalnego wyniesie 70% w per5
spektywie 2020. Samo podwyższenie wieku emerytalnego nie stanowi rozwiązania wyzwania demograficznego. Należy wprowadzić rozwiązania o charakterze
systemowym, uwzględniające programy aktywizacji coraz liczniejszej grupy seniorów.

2

D. Szałtys, M. Waligórska, Z. Kostrzewa, Prognoza ludności na lata 2014-2050 GUS, Departament
Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa 2014, s. 164-166.
3
I. Staniec, A. Depta, Identyfikacja czynników ekonomiczno-społecznych wpływających na różnice
w oficjalnym i efektywnym wieku emerytalnym w wybranych krajach (w:) F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenia emerytalne, wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe
i demograficzne., Łódź 2013, s. 283.
4
K. Bielawska, Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi, „Agenda na rzecz
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”, Optimum. Studia Ekonomiczne. 2014, nr 1 (67).
5
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Prognoza funduszy emerytalnych 2015-2060. Warszawa 2010.
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Aktywność zawodowa osób w wieku 50+
Aktywne starzenie się jest pojęciem niejednoznacznym i wielopłaszczyznowym. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia trzy filary, składające się z ochrony
zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa poprawy jakości życia w okresie starości.
Natomiast Unia Europejska, jak i Bank Światowy skupiają się na aktywności
w kontekście partycypacji osób starszych w rynku pracy. Mając na względzie
aktywne, jak i zdrowe starzenie się Unia Europejska wraz z przedstawicielami
Białej Księgi uznała za niezbędne zwiększenie w kolejnych latach wskaźnika
zatrudnienia wśród osób starszych, w celu zapewnienia adekwatności i stabilności
6
przyszłych emerytur.
W większości krajów Unii Europejskiej w roku 2009 średni wiek wyjścia
z rynku pracy był niższy od ustawowego wieku emerytalnego. Największe różnice,
powyżej 3 lat dla mężczyzn w tym zakresie odnotowano we Włoszech, na Słowacji,
Grecji i Belgii. Jedynie w Szwecji średni wiek wyjścia z rynku pracy jest wyższy
od dolnej granicy wieku emerytalnego. Wynika to z faktu gwarancji minimalnego
7
świadczenia dla osób w wieku 65+.
8
Aktualny średni wiek wyjścia z rynku pracy dla Polski to 57 lat. Według
danych pochodzących z Eurostatu natomiast średni wiek wyjścia z rynku pracy
dla kobiet oscyluje w granicy 57,5 lat dla roku 2009, natomiast dla mężczyzn
9
61,4 lat dla analogicznego okresu. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64
w 2014 roku wyniósł 42,5%, to jest mniej o 9,3% w porównaniu ze średnią dla
wszystkich krajów UE. Obserwujemy jednocześnie dynamiczną zmianę wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata, w latach 2005-2013 odnotowano 11,5%
10
wzrost wskaźnika (z poziomu 29,1% do 40,6%). Z analiz dotyczących rynku
pracy wynika, że wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród osób starszych
11
współwystępuje z niskimi stopami bezrobocia wśród osób młodych.
Różnice pomiędzy ustawowym, a średnim wyjściem z rynku pracy wynikają
z systemu zachęt finansowych. Przepisy prawa umożliwiające przechodzenie
na wcześniejszą emeryturę, równocześnie zapewniają satysfakcjonujące uposażenie, przez co wiele osób korzysta z przywileju. Z punktu widzenia adekwatności
i stabilności systemu emerytalnego zachęty finansowe powinny skłaniać do pracy
12
ponad wiek ustawowy. Szacuje się, że dzięki zmianie ustawy polegającej
na stopniowy podwyższeniu wieku emerytalnego wskaźnik aktywności zawodowej
w wieku 55-64 lata znacząco wzrośnie. W przypadku kobiet z 23,3% w 2010 roku
13
do 61,3% w 2060 roku, natomiast dla mężczyzn z 50,1% do 67, 3%.
6

K. Bielawska, S. Pieńkowska- Kamieniecka, Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych
a wiek emerytalny w Unii Europejskiej, Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane
zagadnienia. Łódź 2015, s.1-2.
7
K. Bielawska, Zmiany w polskim…, dz. cyt., s. 6.
8
M. Rembiasz, A. Borowiec, Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy (w:) M. Szczepański,
T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Poznań 2014, s. 306.
9
K. Bielawska, Zmiany w polskim…, dz. cyt., s. 6.
10
Tamże, s. 6-7.
11
M. Góra, Koszty, oszczędności oraz efekty związane z wprowadzeniem nowego systemu
emerytalnego (w:) Nowy system emerytalny w Polsce- wpływ na krótko i długoterminowe perspektywy
i rynków finansowych, Zeszyt Bre Bank - CASE, Nr. 57. Warszawa 2001, s. 26.
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A. Samborski, Determinanty zmian w systemie emerytalnym-ujęcie globalne, „Polityka Społeczna,
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Działania przeprowadzone w Polsce mające na celu aktywizację
osób 50+
Badania R. Duval'a wskazują, iż na podaż pracy wśród osób starszych, oraz
efektywny wiek emerytalny wpływ wywierają następujące czynniki: wyższy standard życia, zapotrzebowanie na czas wolny, polityka państwa w zakresie
kreowania możliwości w zakresie manipulowania czasem trwania aktywności
14
zawodowej. Aktualnie Polska prowadzi politykę aktywizującą zawodowo ludność
po 50 roku życia. Jednym z pierwszych projektów była Strategia Lizbońska, która
zakładała średni wzrost zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata, w krajach UE
na poziomie 50%, do 2010 roku. W perspektywie 2020 stopa zatrudnienia osób
w wieku 20-64 lata miała oscylować w granicy 75%.
Wskaźniki uzyskane do tej pory przez Polskę znajdują się poniżej
zakładanych wyników zamieszczonych w Strategii Lizbońskiej. Dlatego też Rada
Ministrów 17 października 2008 roku przyjęła rządowy program „Solidarność
pokoleń”. Głównym założeniem jest zrealizowanie celu ustalonego w Lizbonie, lecz
15
w perspektywie 2020.
Cele programu rządowego zostały określone w następujący sposób:
- poprawa warunków pracy, promocja zatrudnienia pracowników po 50 roku
życia i zarządzanie wiekiem,
- poprawa kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50 roku życia;
- zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników
po 50 roku życia;
- aktywizacja osób niepełnosprawnych;
- zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet;
- ograniczenie dezaktywizacji pracowników w systemie świadczeń społecznych (cele szczegółowe zakładają podnoszenie oraz stopniowe wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn).
Polityka państwa mająca na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej osób
16
w wieku senioralnym powinna obejmować trzy obszary:
- działania na rzecz zwiększenia zdolności do pracy osób starszych,
- przeciwdziałanie ageizmowi, oraz promowanie zatrudniania seniorów,
- działania w sferze reform systemu emerytalnego i socjalnego;
Działania w ramach rządowego projektu „Solidarność Pokoleń” rozpoczęły
się w 2008 roku i powinny zakończyć się w 2020 roku. W perspektywie 2008-2012
według danych BAEL odnotowano wzrost wskaźnika zatrudniania wśród grupy
wiekowej 55-64 z 37,3 w roku 2008, do 44,7 dla IQ 2012 roku. Odnotowano
również w analogicznym okresie wzrost stopy bezrobocia o 2,2 p.p. dla grupy
17
wiekowej 55-64. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie opiniuje
zmiany o charakterze systemowym m.in. polepszenie warunków do kwalifikacji
zawodowych przez pracowników, ograniczenie przedwczesnej dezaktywizacji babć
i dziadków, ograniczenie czynników dezaktywizujących w systemie zabezpieczeń
14

R. Duval, The retirement effects of old-age pension and early retirement schemes in OECD countries,
OECD 2003, Nr 370 s. 2.
G. Grodkowska, Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz
w wybranych krajach Unii Europejskiej intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem PARP.
Warszawa 2013, s. 4.
16
M. Rembiasz, Reformowanie Systemów Emerytalnych – porównania i oceny, s. 315.
17
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012 GUS 2012.
15
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18

społecznych, ograniczenie kosztów pracy osób 50+.
Pomimo przywołania
korzystnych zmian, ciężko jednoznacznie ocenić program ze względu na brak
przełożenia działań rządowych, na wskaźniki makroekonomiczne.
Propozycja zmian w obrębie aktywizacji zawodowej osób 50+
Problemem w Polsce jest niewykształcenie się umiejętności zarządzania
wiekiem w ramach polityki personalnej w przedsiębiorstwach oraz nie wykorzystanie silver entrepreneurship. Pracodawcy nie rotują pracowników między stanowiskami, latami zatrudniając na tym samym stanowisku. Pracownikom nie przedstawia
się perspektyw kariery uwzględniających zmianę charakteru świadczonej pracy
w starszym wieku. Nie dba się o podnoszenie kultury pracy i jakości środowiska
pracy. Zdrowie i komfort pracowników nie jest priorytetem, więc oni sami nie chcą
kontynuować zatrudnienia w starszym wieku. Osoby starsze w znacznie mniejszym
19
stopniu korzystają ze szkoleń niż osoby młodsze.
Działania państwa mające na celu aktywizację zawodową seniorów pokrywają
20
3 główne obszary:
- działania w obszarze reform systemu emerytalnego i socjalnego,
- zapobieganie dyskryminacji i promowanie zatrudniania osób starszych,
- działania na rzecz zwiększania zdolności do pracy osób starszych;
Tabela nr 1: Działania państwa mające na celu aktywizację zawodową seniorów
Reformy systemu
emerytalnego

Zapobieganie
dyskryminacji

Działania na rzecz
zwiększenia zatrudnienia
osób starszych
umożliwienie kształcenia się
i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych

Wynagradzanie
działania mające na celu
świadczeniobiorców za
zmianę niekorzystnego
dłuższą obecność na rynku
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Zadaniem państwa jest głównie tworzenie ram instytucjonalnych oraz prawnych dla polityki zarządzania wiekiem. Najwłaściwszym szczeblem realizacji poli21
tyki społecznej wobec osób starszych jest szczebel lokalny, czyli gminy i powiaty.
Organy samorządu wraz z organizacjami pozarządowymi mogą tworzyć lokalne
programy aktywizacji i wsparcia dla seniorów.
Proponowane rozwiązanie problemu to zachęcanie przedsiębiorców do prowadzenia racjonalnej polityki zarządzania wiekiem oraz zachęcanie seniorów
do pozostawania na rynku pracy.
Bodźce ze strony państwa motywujące osoby starsze do pozostania na rynku
22
pracy oraz przedsiębiorców do zatrudniana seniorów:
- ograniczenie uprawnień do wcześniejszych emerytur,
- wprowadzenie bodźców finansowych zachęcających do późniejszego
przejścia na emeryturę,
- wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zatrudnianie osób starszych
w niepełnym wymiarze godzin,
- programy podnoszące kompetencje osób starszych (Polscy seniorzy
23
szkolą się 5 razy rzadziej niż średnia UE),
- dofinansowania dla pracodawców na szkolenia pracowników,
- podniesienie jakości i poziomu życia ludzi starszych oraz zapewnienie
opieki zdrowotnej,
- wprowadzenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zakładanej
przez ludzi starszych (taka forma wydaje się bardziej racjonalna niż
programy wpierania działalności gospodarczej ludzi młodych – starsi mają
większe doświadczenie i kapitał relacji),
- w przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
wprowadzić kryterium zarządzania wiekiem przez firmy oferentów,
- wspieranie przedsiębiorstw i organizacji zatrudniających ludzi starszych,
- wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zatrudnianie osób starszych
w niepełnym wymiarze godzin.
Proponowane rozwiązania mogłyby się przyczynić do wzrostu aktywności
zawodowej osób w wieku 50+, co sprzyjałoby zwiększeniu ich świadczeń
emerytalnych, przyczyniłoby się do wzrostu stabilności finansowej systemu
emerytalnego, a pracodawcom dostarczyłoby doświadczonych pracowników.
Podsumowanie
Problem starzenia się ludności jest przedmiotem badań nie tylko demografów,
ale też polityków społecznych i gospodarczych. Relatywnie niedawno fakt ten
zaczął nabierać znaczenie w kategoriach politycznych. Sednem stały się decyzje
w zakresie alokacji i dystrybucji środków ze względu na rosnący odsetek osób
starszych. Zmiany z tym związane wymagają zaangażowania stron, zarówno
państwa, przedsiębiorców jak i samych zainteresowanych. Z danych wynika,
że 2035 roku będzie przełomowy i pociągnie za sobą początek szybkiego wzrostu
21
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s. 61.
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odsetka osób najstarszych w społeczeństwie. Clue zagadnienia stanowi podjęcie
strategicznych decyzji dotyczących zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego
polityki wobec ludzi starszych. W szczególności aktywizacji zawodowej seniorów,
poprzez intensyfikację kształcenia ustawicznego, oraz promowanie w środowisku
przedsiębiorców polityki świadomego zatrudniania osób w wieku starszym.
Streszczenie
Prawo do otrzymania świadczenia emerytalnego w ubezpieczeniach społecznych przysługuje obywatelom po osiągnięciu wyznaczonego wieku. Określenie
granicy wieku emerytalnego zależne jest od czynników demograficznych,
politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych, które wzajemnie na siebie
oddziałują i tworzą system naczyń połączonych. Obecnie wiele państw na świecie,
w tym Polska, wprowadziło reformy zmierzające do podwyższenia wieku emerytalnego. Rozwiązanie to jest skuteczne, o ile prowadzi do wydłużenia okresu
aktywności zawodowej.
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji demograficznej w Polsce, zaprezentowanie pozycji pokolenia 50+ na rynku pracy. Następnie zaproponowanie
działań państwa, mających na celu odpowiedź na wyzwanie dla systemu
emerytalnego, jakim jest wydłużający się czas trwania życia.
Słowa kluczowe: system emerytalny, wiek emerytalny, demografia
Summary
The right to receive a pension in social insurance is granted to citizens when
they reach a certain age. The determination of the retirement age depends
on demographic, political, economic, legal and social factors that interact and form
a system of connected vessels. Many countries around the world, including
Poland, have now introduced reforms to increase the retirement age. This is
effective as long as it leads to longer working lives.
The aim of the article is to present the demographic situation in Poland,
to present the position of the generation 50+ in the labour market. Subsequently,
propose State measures to address the challenge of longer life expectancy for the
pension system.
Key words: pension system, retirement age, demography
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Katarzyna OCHYRA-ŻURAWSKA, Zbigniew CIEKANOWSKI
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PRZECIWDZIAŁANIU
PRZEMOCY DOMOWEJ I KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Wstęp
W czasach społecznego przesilenia, wyzwań i dylematów, w których żyje
współczesny człowiek, cywilizacji informacyjnej, cywilizacji wiedzy, konkurencyjnych wizji przyszłości oraz wszechobecnych kryzysów, w tym wartości i norm,
szczególnym wyzwaniem oraz cechą obecnej cywilizacji stają się przemiany,
a także towarzyszące im agresja, przemoc i brutalizacja życia. Zmiana społeczna
sprawia, iż społeczeństwo ma współcześnie do czynienia z charakterystycznymi
przemianami społeczno-cywilizacyjnymi, które determinują między innymi chaos
w wyznawanych do tej pory wartościach i wzorach postępowań, a także przyczyniają się do kryzysu tradycyjnych autorytetów pełniących zasadnicza rolę w procesie socjalizacyjno-wychowawczym.
Pojawiają się coraz to nowsze formy życia społecznego implikujące szybkie
przekształcenia w strukturach społecznych. Marginalizacja, ubóstwo, ekskluzja,
zmiana społeczna to zjawiska przybierające obecnie znaczne rozmiary, które są
źródłem nowych obszarów problematycznych, a wśród których na uwagę zasługuje
brutalizacja relacji międzyludzkich, będąca niejako stylem życia. Takie zachowanie
przede wszystkim przez agresję ma na celu wyrządzenie krzywdy, albo cierpienia
innej osobie. Takim też jest przemoc domowa, która niejako,,wyszła” z zacisza
rodzinnego i daje o sobie znać poprzez jej ofiary, które proszą o pomoc otoczenie
i odpowiednie instytucje.
1. Pojęcie przemocy i przemocy w rodzinie
Literatura przedmiotu traktuje przemoc synonimicznie z agresją fizyczną,
czego odzwierciedleniem są definicje tego pojęcia. Zdaniem E. Muszyńskiej
przemoc jest formą przymusu nierozerwalnie związaną ze stosowaniem siły
1
fizycznej. Z kolei B. Matyjas twierdzi, iż agresja oznacza rozpoczęcie
niszczycielskiej walki, albo spór w którym następuje przejście od rzeczowych
argumentów do sprawiających przeciwnikowi przykrość, a przemoc jest fizycznym
naciskiem lub stosowaniem bodźców o charakterze chemicznym i elektrycznym,
które sprawiają, że przedmiot działania zostaje wprowadzony w pożądaną sytuację
2
i staje się obiektem jakiegoś działania. Nierzadko przy próbach definiowania
pojęcia przemoc, ich autorzy robią to w odniesieniu do terminu agresja. Zdania na
temat stosowania obydwu pojęć w sposób synonimiczny są podzielone, ponieważ
jedna grupa badaczy stosuje je zamiennie, a druga je rozdziela argumentując
to innymi celami obydwu zjawisk. Zgodnie bowiem z założeniem co najmniej jeden
1
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I. Obuchowska, Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej (w:) B. Kaja, Wspomaganie rozwoju.
Psychostymulacja i psychoedukacja, wyd. UKW. Bydgoszcz 2001, s. 35.
B. Matyjas, Agresja i przemoc wśród uczniów gimnazjum w środowisku wiejskim. Sposoby
przeciwdziałania i ograniczania (w:) I. Pufal-Struzik (red.), Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny,
rozpoznanie, zapobieganie, wyd. Pedagogiczne ZNP. Kielce 2007, s. 50-51.
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z podstawowych celów agresji to wyrządzenie ofierze szkody, co oznacza
przysporzenie jej cierpienia. Z kolei przemoc ma na celu wywarcie na ofierze
jakiegoś wpływu. Drugi typ definicji reprezentuje między innymi M. Dąbrowska-Bąk,
według której agresja to pojęcie znacznie szersze od przemocy z uwagi na to, że
bardzo ważny jest w niej element krzywdy, a także godzenie w dobro innej osoby,
3
w tym często dziecka.
Wśród zasadniczych kryteriów przemocy znajdują się:
 celowość działania sprawcy, co oznacza, iż działania są zaplanowane,
natomiast metody i środki dobrze przygotowane;
 intencjonalność sprawcy, przy czym zazwyczaj motywacji sprawcy nie
można sprawdzić;
 skutki u ofiary w każdej możliwej sferze, oznaczające krótko- i długotrwałe
problemy życiowe;
 zachowania krzywdzące drugą osobę, ich metody i sposoby;
 relacje władzy, oznaczające tworzenie siły patologicznej, która wyklucza
opiekę, partnerstwo oraz właściwe relacje;
 nieprzestrzeganie zasad i norm międzyludzkich relacji, łamanie prawa;
 posługiwanie się destrukcyjnymi poglądami i mitami konkretnego środowiska;
4
 narastanie przemocy oraz jej procesy – dynamika.
Posługując się definicjami leksykalnymi przemocy, można stwierdzić, iż jest
ona przewagą fizyczną wykorzystywaną do czynów bezprawnych, które dokonuje
5
się na kimś, w celu panowania nad nim. Z kolei prawna definicja przemocy, która
6
została zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje
ją jako jednorazowe, bądź powtarzające się zjawisko o charakterze umyślnym,
które polega na zaniechaniu, albo działaniach naruszających prawa lub dobra
osobiste poszczególnych osób (członków rodziny), które to narażają je na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia oraz naruszają ich godność, nietykalność
osobistą, wolność, powodując szkody psychiczne i fizyczne oraz krzywdy i cierpienia moralne. Definicja ta stanowi ponadto, że przemoc jest na stałe związana
7
z agresją, gdyż jest ona w domowej przemocy celem samym w sobie.
Odnosząc się do przemocy w rodzinie trzeba wskazać, że jest ona zjawiskiem
szczególnym, ponieważ przez długi czas nie była nazwana,,po imieniu”, w zamian
stosując zamienniki takie, jak: awantura domowa oraz kłótnie rodzinne.
W rzeczywistości nazewnictwo to nie pasowało do wielu sytuacji, gdyż były
8
za łagodne i nie odzwierciedlały stanu faktycznego całego zajścia. Zjawisko
to do niedawna było bardzo słabo udokumentowane, a zdaniem społeczeństwa
było ono problemem wyłącznie rodzin patologicznych. Natomiast obecnie
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M. Dąbrowska-Bąk, Przemoc w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2002, nr 2, s. 94-95.
Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie wyd. Difin.
Warszawa 2010, s. 28.
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7
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, wyd. PWN. Warszawa 1997, s. 303.
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4

153
_____________________________________________________________________________

powszechnie wiadomo, że istnieje i dotyka każdej grupy społecznej, nie tylko
9
zmarginalizowanej i nie tylko biednych.
Najważniejszy element w przemocy domowej stanowi demonstracja, bądź
też wydobycie siły w taki sposób, który spowoduje krzywdę innym członkom
rodziny. Z uwagi na to przemoc tą można analizować pod kątem czterech
perspektyw: prawnej, moralnej, psychologicznej oraz społeczno-kulturowej.
Perspektywa prawna odnosi się do regulacji kodeksowych oraz obowiązków
instytucji, które precyzują zadania i wyzwania dla współczesnego społeczeństwa.
Kolejna, perspektywa moralna to ludzkie sumienie i wrażliwość, ponieważ
pokazuje, iż robienie krzywdy słabszej osobie jest złem moralnym. Sprawcę należy
w społeczeństwie potępiać, a on sam powinien podlegać sankcjom własnego
sumienia. Moralna ocena przemocy domowej powinna działać zapobiegawczo:
powstrzymywać sprawców, a także motywować świadków do pomagania ofiarom.
Perspektywa psychologiczna dotyczy ofiary, jej bezradności i cierpienia. Odsłania
wewnętrzne mechanizmy i uwarunkowania przemocy oraz ukazuje złożone
procesy interakcji między sprawcą a jego ofiarą. Perspektywa ta pełni ważną rolę
w przypadku pomocy ofiarom oraz naprawie szkód poczynionych w ich życiu przez
przemoc. Natomiast perspektywa społeczno-kulturowa uwidacznia determinanty,
które są zawarte w obyczajach i postawach, a które sprzyjają przemocy lub
10
ją usprawiedliwiają.
2. Przyczyny przemocy domowej
Przemoc domowa stanowi jeden z wielu przejawów patologii społecznej
różnorodnie motywowanej. Szukając powodów przemocy w rodzinie sformułowano
na ten temat wiele tez oraz postulatów, które ze względu na zachodzące zmiany
społeczne i transformację rodziny są ciągle udoskonalane oraz uzupełniane.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na silny związek między doświadczaniem przemocy, zaniedbywaniem i odrzuceniem w dzieciństwie, a jej powielaniem w rodzinie prokreacyjnej. Dotyczy to nawet rodziców potępiających stosowanie przemocy ze względu na swoje doświadczenia, którzy jednak w trudnych
sytuacjach nie panują nad własnymi emocjami i zachowaniami wobec własnych
dzieci. Źródłem tego jest brak odpowiedniej terapii, a także niemożność
uzewnętrznienia wcześniej swoich urazów z dzieciństwa. Przekazywanie (powtarzanie) z pokolenia na pokolenie zachowań nasyconych przemocą, jak również
przenoszenie ich ze środowiska rodzinnego do innych środowisk i grup
11
społecznych powoduje konieczność przerwania tego łańcucha przemocy.
Według J. Mazur do determinantów, które wpływają na stosowanie przemocy
domowej zaliczają się:
1) Międzypokoleniowy przekaz wzorców agresji i przemocy – jest prawdopodobne, że dziecko, które jest świadkiem lub ofiarą przemocy domowej
samo w przyszłości będzie powtarzało znane jej zachowania z dzieciństwa.
Będzie zatem powielało przekaz kulturowy na temat dominacji płci,
pełnienie konkretnych ról w rodzinie, mitów, stylu życia i stereotypów. Bez
9

P. Jaros, Przemoc wobec dzieci. Formy przemocy, skala zjawiska, próby przeciwdziałania, propozycje
zmian (w:) A. Tyburska, J. Fiebiga, G. Kędzierska (red.), Policja a przemoc. Przeciwdziałanie
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wątpienia wśród przyczyn przemocy domowej znajduje się układ ról
w rodzinie wyznaczanych przez płeć (choć obecnie zmienia się to, bo
również kobiety są w związkach osobami dominującymi i stosującymi
12
przemoc).
Ponadto różne formy przemocy i agresywnego zachowania są popularyzowane i rozpowszechniane przez media, które pokazują gwałty, bójki, drastyczne,
sceny, zabójstwa, np. współcześnie, w dobie Internetu środek ten propaguje treści
np. brutalne, ordynarne, sadystyczne, co ma wpływ na dzieci i młodzież oraz na ich
zachowania. Duże znaczenie mają również stereotypy panujące w społeczeństwie
na temat przemocy w rodzinie, a szczególnie w małych skupiskach ludzi, gdzie
są one nadal stałymi elementem przekazywania wzorców kulturowych. Wśród
takich stereotypów można wymienić:
 przekonanie, że rodzinne problemy powinny zostać w czterech ścianach
domu;
 zależność formalna i emocjonalna rodzinnych relacji sprawia, że zdolność
postępowania z rodziną bardzo często wykracza poza wszelkie możliwości
instytucji;
 terapia rodzinna jest bardzo trudna, bardzo trudno przekonać do niej
członków rodziny, a już szczególnie agresora;
 mieszanie się w sprawy rodzinne może być dużym zagrożeniem dla osób
ingerujących;
 przemoc domowa to prywatna sprawa, w którą osoba obca nie powinna
się mieszać;
 przemoc powoduje alkohol i środki odurzające;
 nie ma czegoś takiego, jak gwałt małżeński;
 ofiary ze wstydu przed innymi, akceptują przemoc i nie szukają pomocy;
 do przemocy dochodzi, gdy widoczne są ślady na ciele ofiary;
 ofiary przemocy rodzinnej wyolbrzymiają problem;
 przemoc domowa dotyczy tylko rodzin znajdujących się na marginesie
13
społecznym.
Wskazanych skrótów myślowych oraz,,szablonów” nie można traktować
w sposób logiczny i tłumaczyć nimi przemocy rodzinnej. Są one jedynie próbą
usprawiedliwienia tej przemocy, jak również braku reakcji ze strony świadków oraz
samych ofiar. Nierzadko ofiary działają zgodnie z powtarzanymi z pokolenia
na pokolenie schematami, polegającymi na: zachowaniu pozorów wzorowej
rodziny, braku wiary w pomoc innych, wstydzie przed rodziną i znajomymi, obawie
przed przeniesieniem przemocy na dzieci, przekonaniu o samodzielnym
poradzeniu sobie z problemem, obawie przed wzrostem przemocy, lęku przed
14
rozpoczęciem wszystkiego od nowa.
2) Niski status socjoekonomiczny – związany jest z brakiem pracy oraz
brakiem możliwości zapewnienia godnego bytu rodzinie. W połączeniu
z innymi problemami materialnymi czynniki te prowadzą do stresu, który
12

M. Świderska, Czy agresja jest wrodzona? (w:) R. Szczepaniak, J. Wawrzyniak (red.), Różne spojrzenia na przemoc, wyd. WSHE. Łódź 2008, s. 65.
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14
J. Mazur, Przemoc w rodzinie – teoria i rzeczywistość, Wyd. Żak. Warszawa 2002, s. 46.

155
_____________________________________________________________________________

ludzie odreagowują za pomocą różnych używek, a szczególnie alkoholu.
Jednakże z czasem środek ten przestaje działać, więc narastające napięcie zazwyczaj znajduje ujście w przemocy rodzinnej. Jest to skuteczne
zachowanie, gdyż powoduje szybkie rozładowanie napięcia, a tym samym
15
odzyskanie kontroli nad otoczeniem.
3) Izolacja społeczna rodziny – człowiek jest istotą społeczną, co oznacza,
że potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego też każda rodzina ma
bliższą i dalszą rodzinę, pewne grono przyjaciół i znajomych, z którymi
utrzymuje stałe kontakty. W takich relacjach ich podmioty stają się niejako
uczestnikami wzajemnego życia oraz powiernikami tajemnic, co powoduje,
że gdy rodzina ma problemy to osoby utrzymujące z nią kontaktu od razu
to zauważają. Nierzadko na podstawie funkcjonujących stereotypów,
rodzina która jest dotknięta przemocą domową jest izolowana od reszty
społeczeństwa, ponieważ ludzie nie chcą się angażować w wewnętrzne
spraw danej rodziny, bądź też nie zauważają problemu. Jest to klasyczny
przykład współczesnej znieczulicy ludzkiej.
4) Stres społeczny – jest efektem zewnętrznych okoliczności, albo wewnętrznych stanów jednostki, które powodują zwiększanie się frustracji i prowadzi
do eskalacji agresji. W wyniku tego dochodzi do konfliktów rodzinnych,
16
które mogą przerodzić się w przemoc domową.
K. Kędziela z innych przyczyn przemocy w rodzinie wskazał: konflikty
pomiędzy małżonkami, pozamałżeńskie pochodzenie dziecka, przebieg ciąży
i oparcie lub jego brak ze strony partnera, poczucie niespełnienia, bezrobocie
17
i związane z tym frustracje, kumulacje problemów życiowych. Oczywiście
determinanty przemocy domowej można dzielić w różny sposób ze względu
na wiele kryteriów np. na społeczne, psychologiczne, biologiczne i chemiczne.
Jednakże zawsze uwarunkowania te będą sprowadzały się do wyrządzenia
krzywdy innej osobie, będącej najbliższą agresorowi.
3. Rodzaje przemocy domowej i jej fazy
Działania i zachowania, uznawane za niezgodne z odpowiednim funkcjonowaniem rodziny mogą przybierać różne formy. Najbardziej znanym podziałem
przemocy, który został uznany i propagowany przez Niebieską Linię jest klasyfikacja, dzieląca przemoc na cztery podstawowe grupy:
 fizyczną – dochodzi w niej do zastosowania siły, np.: popychania, odpychania, szarpania, kopania, obezwładniania, bicia, szczypania, ciskania
w kogoś przedmiotami, porzucenia w niebezpiecznej okolicy, używania
broni, co powoduje u ofiary uszkodzenia ciała. Zazwyczaj ofiarami domowej przemocy są dzieci, które z uwagi na swoją bezbronność stają się
workiem treningowym, który służy wyładowaniu frustracji i złości rodziców;
 psychiczną (emocjonalną) – polega ona na: braku wsparcia i zainteresowania, odrzuceniu, wyśmiewaniu, stałej krytyce, karaniu przez odmowę
uczuć, izolacji społecznej, wmawianiu choroby psychicznej, domaganiu
się posłuszeństwa, czy stosowaniu gróźb. U ofiary takie zachowanie
15
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względem niej prowadzi do zaburzeń we właściwym postrzeganiu własnej
18
osoby, a także utraty poczucia własnej wartości;
 seksualną – stanowi ona najbardziej okrutną i drastyczną formę przemocy
w rodzinie, polegającą na skłanianiu drugiej osoby do pożycia seksualnego, praktyk seksualnych, jak również na gwałcie oraz zmuszaniu do
prostytucji. Odnosząc się do dzieci, taką formą przemocy jest sama
rozmowa o seksie, ekshibicjonizm i zmuszanie do obnażania;
 ekonomiczną – polega ona na uniemożliwieniu podjęcia pracy zarobkowej,
niezaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, odbieraniu pieniędzy,
jest to nic innego jak finansowe uzależnienie konkretnej osoby od sprawcy.
W literaturze przedmiotu wyszczególnia się jeszcze jeden rodzaj rodzinnej
przemocy, którym jest zaniedbanie. Formę tę zazwyczaj stosuje się wobec dzieci
oraz osób starszych, narażając ich na krzywdę, cierpienie, a w przypadku osób
schorowanych nawet na utratę życia. Zaniedbywanie to świadomy oraz długotrwały
brak zaspokajania głównych potrzeb człowieka (biologicznych i psychicznych)
polegających na pielęgnacji, edukacji, odżywianiu, wypoczynku oraz opiece.
Dodatkowym elementem jest w nim bicie i poniżanie, a także emocjonalne
19
oddziaływanie opiekunów o charakterze negatywnym na ofiary. W tym obszarze
w stosunku do dzieci zastosowanie ma odrzucenie, izolacja, zamykanie w pokoju,
20
czy ograniczanie snu.
Według badań przemoc domowa charakteryzuje się wielokrotnością,
co przejawia się w powtarzaniu agresywnych zachowań na przestrzeni kilku,
a nawet kilkunastu lat. Można mówić o trzech fazach tej przemocy: narastającego
napięcia, ostrej przemocy i miodowego miesiąca. Faza pierwsza cechuje
się pojawianiem napięć i konfliktów z błahych powodów, na ogół z problemów
życia codziennego. W domu dochodzi do takich incydentów ze strony agresora,
jak: przejawy zazdrości, kontrolowanie członków rodziny, poniżanie bliskich,
21
wybuchy złości i gniewu, ograniczanie swobody oraz używanie obraźliwych słów.
Z kolei atakowane zazwyczaj chcą załagodzić sytuację i często same obwiniają się
za całe zajście. Niejednokrotnie same przepraszają sprawcę oraz spełniają jego
zachcianki i prośby, a kiedy nie przynosi to efektu, konflikt przeistacza się
w agresję i przemoc wchodzi w następną fazę – ostrą, cechującą się wybuchami
gniewu i pobiciami. Tutaj sprawca szybko wpada w szał, czego nie kontroluje
i ze względu na jego stan emocjonalny ofierze nie udaje się go uspokoić. Po ataku
następuje szok i bezradność, a ofiara nie szuka pomocy, ponieważ wstydzi się
22
i obawia kolejnych takich sytuacji.
Ostatnią fazą przemocy w rodzinie jest miodowy miesiąc, w której chce naprawić szkodę poprzez swoją skruchę i okazanie miłości ofiarom. Agresor usprawiedliwia się oraz zapewnia najbliższe mu osoby, iż ów sytuacja się nie powtórzy,
23
ale w rzeczywistości dzieje się całkowicie inaczej.
18

K. Hṻbscher, Przejawy psychicznego znęcania się w rodzinie, „Wychowanie na co Dzień”, nr 6, 2008,
s. 31.
19
M. Zając, Procedura,,Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, wyd. Presscom. Wrocław 2012, s. 17.
20
K. Hṻbscher, dz. cyt., s. 32.
21
Tamże, s. 15-16.
22
Tamże, s. 16.
23
Tamże.

157
_____________________________________________________________________________

Bardzo ważną cechą przemocy w rodzinie jest jej intencjonalność, oznaczająca celowe działanie. Sprawca swoją postawą wykazuje chęć kontroli oraz
podporządkowania sobie innych członków rodziny, ponieważ jest świadomy swojej
przewagi fizycznej i psychicznej nad nimi. Działa on z pełną świadomością
i okrucieństwem.
4. Ofiary przemocy domowej
Statystyki policyjne pokazują, iż na ogół ofiarami przemocy rodzinnej są
kobiety oraz dzieci, ale nie ukazują one prawdziwych rozmiarów omawianego
zjawiska, gdyż w wielu przypadkach taka przemoc jest zatajana, ze względu
na wspomniane wcześniej stereotypy i wstyd przez ludźmi. Ofiary przemocy
domowej cechują się między innymi:
 brakiem umiejętności powiedzenia,,nie”, co przejawia się w niemożności
określenia granic wzajemnych zachowań, tego na co wyrażana jest zgoda;
 słabością i brakiem konsekwencji;
 bezsilnością wobec fizycznej przemocy partnera;
 strachem przed własnym, odważnym i stanowczym działaniem;
 wstydem przed rodziną i znajomymi;
 brakiem odpowiedzialności za własne życie i za życie dzieci;
 brakiem świadomości bycia ofiarą przemocy;
 nieświadomością prawa do obrony i ochrony własnych praw;
 brakiem szacunku do samego siebie;
 strachem przed partnerem i jego siłą, przed bezradnością, samotnością,
poczuciem osamotnienia;
 rezygnacją, bezsennością, poddaniem się;
24
 nadzieją na zmianę bez jakiegoś uzasadnienia.
U kobiet doświadczających domowej przemocy występuje bardzo często
złożony pourazowy zespół stresu, który ma wiele objawów. Skutkiem chronicznego
zagrożenia jest to, iż organizm ofiary jest w stanie nieustannej mobilizacji do
obrony, powodując, że kobieta źle sypia, reaguje nadmiernie nawet na najmniejszy
dźwięk, szelest, denerwuje się nadmiernymi niedogodnościami. Nieustanny
niepokój i zmęczenie wywołują u niej płaczliwość, drażliwość, wybuchy złości,
rozchwianie emocjonalne i nerwowość. Dodatkowo cechują ją stany depresyjne
skutkujące biernością, obniżeniem nastroju, wycofaniem i brakiem inicjatywy,
problemami z pamięcią i koncentracją, rozkojarzeniem oraz trudnościami
w podejmowaniu decyzji. Doświadczenie przemocy w sposób długotrwały prowadzi
do zniszczenia u ofiary poczucia własnej wartości. Poniżane oraz wyzywane
kobiety żyją w przekonaniu, iż słusznie doświadczają przemocy, gdyż nie zasługują
na miłość, albo to w nich tkwi źródło ich złego traktowania przez partnera. Ofiary
obwiniają się za sytuację, w której się znalazły i wstydzą się swoich doświadczeń.
Rozmyślają o swoim związku z agresorem, rozpamiętują, zastanawiają się nad
różnymi sprawami z tym związanymi, nawet nad zemstą. Dodatkowo mogą
pojawiać się u nich skłonności autodestrukcyjne, polegające na sięganiu po

24
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alkohol, narkotyki, samookaleczenia, wchodzenie w sytuacje ryzykowne i próby
25
samobójcze.
Z kolei odnosząc się do dzieci jako ofiar przemocy domowej trzeba wskazać,
iż doznają one jej zarówno, gdy są maltretowane i zaniedbywanie, jak i w sytuacjach, gdy są świadkami przemocy w rodzinie. U takich ofiar przemoc może
skutkować zmianami emocjonalnymi, fizycznymi i poznawczymi, których zasięg
i rodzaj uwarunkowane są trzema determinantami:
 charakterem wymuszonej kontroli, którą stosuje sprawca oraz sytuacji
z tym związanych;
 płcią, wiekiem i stadium rozwoju dziecka;
26
 czynnikami sytuacyjnymi, m.in. rodzajem wsparcia społecznego.
Negatywne konsekwencje wpływu agresora na rozwojowy proces dziecka
można od razu zaobserwować pod postacią różnych skutków psychicznych
i fizycznych, tj.: lęk, zaburzenia łaknienia i snu, zamknięcie w sobie, zaburzenia
nastroju (depresja lub nadmierna potrzeba uczuć), nadmierne akcentowane
posłuszeństwo, zachowania agresywne, jąkanie, niepokój, myśli samobójcze oraz
problemy w szkole. Należy podkreślić, iż doświadczanie przemocy przez dzieci
w wieku szkolnym i wcześniejszym ma wpływ na dalsze ich życie, a szczególnie
na umiejętności rozwiązywania problemów.
5. System i podstawy prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Polsce
Ze względu na istotność zjawiska oraz jego skalę duże znaczenie ma przeciwdziałanie przemocy domowej, w obszarze której zadania i zasady postępowania
w stosunku do osób stosujących, albo dotkniętych przemocą reguluje ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z nią za realizację działań w tym
obszarze odpowiedzialne są organy administracji rządowej oraz jednostki
samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy ustawa ta nie stanowi inaczej, to owe
kompetencje wykonywane są na podstawie przepisów odnoszących się do pomocy
27
społecznej, bądź do wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholiz28
mowi.
Na mocy m.in. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie każda osoba
dotknięta przemocą domową może otrzymać bezpłatną pomoc, polegającą
w szczególności na:
 poradnictwie medycznym, prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym i zawodowym;
 wsparciu i interwencji kryzysowej;
 ochronie przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie osobom
stosującym przemoc korzystanie z mieszkania wspólnie zajmowanego
z innymi członkami rodziny oraz zakazanie kontaktowania się oraz zbliżania do ofiary;
25
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 badaniu lekarskiemu, które służy ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń
ciała związanych ze stosowaniem przemocy domowej oraz wydaniu
lekarskiego zaświadczenia w tym przedmiocie;
 zapewnieniu ofierze bezpiecznego schronienia w specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 zapewnieniu osobie pokrzywdzonej w wyniku przemocy domowej pomocy
w uzyskaniu mieszkania, jeśli nie ma tytułu prawnego do zajmowanego
29
mieszkania.
Szczególne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom
lokalnym oraz w systemie przeciwdziałania przemocy domowej ma gmina. Do
zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar tej przemocy, a w jego ramach gmina
zajmuje się m.in.:
 opracowywaniem i realizacją gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
 działaniami edukacyjnymi, które mają na celu wzmocnienie opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
 zapewnieniem osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach
wsparcia (ośrodek taki świadczy usługi w obszarze interwencyjnym,
terapeutyczno-edukacyjnym, zapewnienia potrzeb bytowych oraz prowadzi
programy oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących
30
przemoc domową.
Do kompetencji gminy należy podejmowanie wszelkich przedsięwzięć
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym też celu wójt (odpowiednio
burmistrz, prezydent miasta) powołuje zespół interdyscyplinarny, który realizuje
działania wskazane w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zespół składa się z przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych
oraz organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli innych podmiotów, które
działają na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Podstawą dla działalności
zespołu są zawarte porozumienia między wójtem, a innymi podmiotami. Celem
głównym zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań
jego uczestników, co robią poprzez m.in.:
 diagnozowanie problemu przemocy domowej;
 podejmowanie działań zapobiegawczych w środowisku, które jest
zagrożone przemocą w rodzinie;
 inicjowanie interwencji w środowisku, w którym występuje przemoc
domowa;
 rozpowszechnianie informacji o osobach, instytucjach i możliwościach
udzielania pomocy w lokalnym środowisku;
29
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T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Wyd. Difin. Warszawa 2011, s. 86.
Tamże, s. 87.

160
_____________________________________________________________________________

 inicjowanie przedsięwzięć wobec osób stosujących przemoc domową.
Powiat z kolei w zakresie zadań własnych odpowiada za opracowywanie oraz
realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także opracowywanie i realizację programów
profilaktycznych ukierunkowanych na udzielenie specjalistycznej pomocy, szczególnie w obszarze promowania i wdrażania właściwych metod wychowawczych
wobec dzieci z rodzin zagrożonych przemocą domową oraz zapewnienie ofiarom
przemocy miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej.
Dodatkowo samorząd powiatowy realizuje zadania zlecone mu przez administrację
rządową. W tym obszarze powiat tworzy i prowadzi specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz opracowuje i wdraża programy
32
oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego.
Również samorząd województwa realizuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Do jego podstawowych zadań w tym zakresie należą:
 opracowywanie, wdrażanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy domowej,
a także ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy rodzinie;
 inspirowanie oraz promowanie nowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
 organizowanie szkoleń dla osób, które realizują zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
31

6. Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej
W ramach realizacji ustawowych kompetencji na gminę oraz pozostałe
jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek współdziałania z kościołami, związkami wyznaniowymi, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontar33
iacie organizacje te definiuje się jako jednostki, które nie należą do sektora
finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Są to osoby prawne
utworzone na mocy obowiązujących ustaw, bądź też jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym przyznano osobowość prawną
na podstawie odrębnej ustawy. Zazwyczaj takie organizacje działają w formie
fundacji lub stowarzyszeń i mają różnorodny zakres działania. Dostarczają one
różnych usług filantropijnych, monitorują politykę, przedstawiają rządom istniejące
w kraju i dotykające obywateli problemy oraz zachęcają na poziomie lokalnym do
aktywnego udziału w życiu politycznym. Ponadto dostarczają ekspertyz i analiz,
pomagają wprowadzać porozumienia międzynarodowe oraz służą jako wczesny
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E. Szweda, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka, Wyd. Difin. Warszawa 2016,
s. 134-135.
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mechanizm ostrzegania. Zdecydowana większość z nich zajmuje się nauką,
34
kulturą, prawami człowieka, ekologią i techniką.
Z punktu widzenia społeczności lokalnych i ich bezpieczeństwa najważniejszą
sferą w jakiej działają organizacje pozarządowe jest pomoc społeczna, do czego
zobowiązała je ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z nią NGO realizują zadania
z zakresu współdziałania z administracją samorządową w celu umożliwienia
ludziom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, w jakich się znaleźli,
w co wpisuje się także przeciwdziałanie przemocy domowej. Ponadto zasadnicze
zadania, które organizacje te realizują w obszarze bezpieczeństwa społecznego
można podzielić na trzy grupy:
1. profilaktyka oraz uświadamianie zagrożeń społecznych poprzez rozwiązywanie problemów społecznych, edukację w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kampanie społeczne;
2. praca w zagrożonych środowiskach, a głównie: wśród dzieci i młodzieży
posiadających złe doświadczenia, wśród dorosłych znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, wśród rodzin patologicznych, monitorowanie zagrożeń społecznych;
3. tworzenie oraz utrzymywanie infrastruktury społecznej, tj.: przytułków,
schronisk, domów noclegowych, poradni, telefonów zaufania, ośrodków
interwencyjnych i doradczych, klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży
35
z problemami.
Na mocy art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
główne zadania organizacji pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a jednocześnie przeciwdziałania przemocy domowej skupiają
się po pierwsze na pomocy społecznej (pomocy osobom i rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej, wyrównywaniu ich szans), a po drugie na działalności na rzecz
rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa oraz ochrony praw dziecka.
W każdej gminie, komisariacie Policji, poradni, przychodni, szkole itd. powinna
być dostępna lista lokalnych organizacji pozarządowych wraz zakresem ich
działalności. W przypadku przemocy domowej organizacje pozarządowe na ogół
organizują dla ofiar tego zjawiska: telefony zaufania, ośrodki pomocy, punkty
informacyjno-konsultacyjne, hostele, schroniska oraz świetlice dla dzieci. Ponadto
w zakresie swojej działalności oferują także:
 pomoc socjalną;
 pomoc prawną;
 pomoc psychologiczną;
 grupy wsparcia;
 pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci;
 grupy samopomocowe;
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz innych;
 udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych;
 pilotowanie przypadków;
 udział w interwencjach;
34

S. Kantyka, Organizacje pozarządowe – partner samorządu (w:) A. Frączkiewicz-Wronka (red.),
Samorządowa polityka społeczna, Wyd. Elipsa. Warszawa 2002, s. 203.
35
A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Wyd. Elipsa.
Warszawa 2012, s. 226-227.

162
_____________________________________________________________________________

 udział w pracach zespołów, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie,
tj. zespoły przy ośrodku pomocy społecznej, czy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy są członkami gminnych
zespołów interdyscyplinarnych nierzadko podejmują działania wobec osoby,
w stosunku do której istnieje podejrzenie, iż stosuje przemoc domową. Jako
profesjonaliści i osoby cieszące się zaufaniem społecznym ze względu na
przynależność do NGO zajmują się na ogół: diagnozowaniem sytuacji rodziny
podejrzanej o stosowanie w niej przemocy, przekazują informacje jej członkom,
a szczególnie oprawcy o konsekwencjach popełnianych czynów, motywują
do uczestnictwa w programach oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych, przeprowadzają rozmowy na temat nadużywania alkoholu lub środków odurzających
i leków psychotropowych oraz przekazują informacje o niezbędnych do zrealizowania działaniach dla zaprzestania stosowania przemocy domowej. Wszystko
to oczywiście zależy od indywidualnej sytuacji rodziny i sprawcy przemocy
i ma miejsce przy współpracy z innymi członkami komisji, wśród których
36
przedstawiciele organizacji pozarządowych cieszą się uznaniem i zaufaniem.
Organizacje pozarządowe są ważnymi podmiotami przeciwdziałania
przemocy domowej, ale i ogólnie kształtowania bezpieczeństwa społeczności
lokalnych, ponieważ instytucje państwowe do tego powołane zwyczajnie sobie nie
radzą. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Feminoteka
działania instytucji publicznych na rzecz kobiet doświadczających gwałtu, w tym
małżeńskiego są chaotyczne i fragmentaryczne, a także opierają się na
wyrywkowej wiedzy, która uniemożliwia podjęcie problematyki gwałtu w kontekście
systemowym. Nie istnieją instytucje wyspecjalizowane, których celem jest
wyłącznie praca z ofiarami gwałtów, a także nie ma kooperacji między
organizacjami i instytucjami, do których zgłaszają się pokrzywdzone kobiety.
Kwestia pomagania osobom pokrzywdzonym, w tym ofiarom przemocy domowej,
ofiarom gwałtów i molestowania seksualnego ma charakter bardzo delikatnej,
ponieważ należy tak pomagać, żeby po raz kolejny nie skrzywdzić ofiary.
Konieczne w tym celu jest posiadanie pogłębionej wiedzy na temat zachowań osób
po przejściach traumatycznych oraz dostosowanie postępowania do rozwoju
ofiary, co jest ważne, gdy jest ono dzieckiem. Dlatego też tak istotna jest rola
organizacji pozarządowych w dziedzinie udzielania profesjonalnej pomocy, tak
osobom dotkniętym przemocą domową, jak i jej sprawcom w celu tworzenia
37
warunków efektywnego i skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do obszarów i kierunków działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, które zostały przewidziane dla organizacji pozarządowych w Krajo38
wym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
zaliczają się:
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1. podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej, zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie poprzez: prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych, które promować mają metody
wychowawcze bez użycia przemocy, informowanie o zakazie stosowania
kar cielesnych wobec dzieci, promowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla ofiar przemocy
i interwencję wobec sprawców przemocy;
2. tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do ogólnopolskich całodobowych telefonów interwencyjnych i zaufania;
3. oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez: tworzenie i rozszerzanie
ofert oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową, opracowywanie
oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie w jednostkach penitencjarnych oraz
w warunkach wolnościowych, opracowywanie i realizację programów psy39
chologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Podsumowanie
Podsumowując rozważania na temat roli organizacji pozarządowych
w przeciwdziałaniu przemocy domowej, a tym samym kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, należy stwierdzić, iż są one w tym zakresie
stałymi partnerami administracji publicznej, a szczególnie jednostek samorządu
terytorialnego. Ponadto zarówno w tej, jak i w innych dziedzinach są one
prawdziwymi liderami w obszarze bezpośredniej pomocy i profilaktyki, zastępując
tym samym sektor publiczny w realizacji określonych zadań na rzecz społeczeństwa. Organizacje pozarządowe dzięki umiejętności reagowania na problemy
społeczne, zaangażowaniu, a także dostosowaniu do aktualnych wymogów
i potrzeb są istotnymi uczestnikami życia społecznego. Taka sytuacja wynika
przede wszystkim z zaufania, które podmioty te wzbudzają wśród ludzi, a które jest
konsekwencją bliskiego kontaktu, okazanego zrozumienia, dostępności, widocznego zaangażowania oraz chęci pomocy ze strony ich przedstawicieli. Tak też jest
w przypadku problematyki przemocy domowej, w przeciwdziałaniu której organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę z trzech głównych powodów. Po pierwsze
ich przedstawiciele wschodzą w skład samorządowych zespołów interdyscyplinarnych, których celem jest zapobieganie temu zjawisku i pomoc ofiarom.
Po drugie nierzadko zastępują administrację publiczną w realizacji jej zadań
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy
o pomocy społecznej. Po trzecie natomiast organizacje pozarządowe mają
charakter specjalistyczny i posiadają dużą wiedzę w tym temacie, a ich przedstawiciele potrafią odnaleźć się w danej sytuacji, odpowiednio podejść do ofiary oraz
zareagować.
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Streszczenie
Artykuł został poświęcony problematyce przemocy domowej, a w szczególności przeciwdziałaniu temu zjawisku. Jest to bardzo ważny obszar bezpieczeństwa społecznego, bowiem wpływa nie tylko na funkcjonowanie rodziny, ale
i jej oddziaływanie na środowisko i inne osoby. Administracja publiczna oraz całe
społeczeństwo stoi współcześnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest zapobieganie patologiom społecznym, a już szczególnie przemocy w rodzinie ze względu
na jej specyfikę oraz wrażliwość. Rozpoczynając swoje rozważania autorzy
w pierwszej kolejności przedstawili w sposób ogólny zagadnienie przemocy
w rodzinie. Zdefiniowali pojęcie agresji i przemocy, a także wskazali na ich źródła
i rodzaje. Następnie odnieśli się do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na podstawie jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, by na końcu
poruszyć kwestię działania w nim organizacji pozarządowych. Jak się okazuje
NGO-sy pełnią ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy domowej, bowiem
to głównie do nich zwracają się o pomoc ofiary przemocy w rodzinie.
Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo, przemoc domowa, przeciwdziałanie, organizacje
Summary
The article is devoted to the issue of domestic violence, and in particular
to counteract this phenomenon. This is a very important area of social security,
because it affects not only the functioning of the family, but also its impact
on the environment and other people. Public administration and the whole society
is facing a great challenge today, which is the prevention of social pathologies, and
especially of domestic violence due to its specificity and sensitivity.
Starting the considerations, the authors first presented the issue of domestic
violence in a general way. They defined the concept of aggression and violence,
and pointed to their sources and types. Then, they referred to the system
of counteracting domestic violence on the basis of the local government unit, which
is the commune, and finally to address the issue of non-governmental organizations acting in it. As it turns out, NGOs play an important role in preventing
domestic violence, because it is mainly to them that the victims of domestic
violence turn to them for help.
Key words: administration, security, domestic violence, counteraction,
organizations
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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
STYGMATYZACJA, BEZROBOCIE I UBÓSTWO JAKO ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
Wstęp
Człowiek z uwagi na swe wrodzone cechy potrzebuje akceptacji, pielęgnacji,
opieki i poczucia bezpieczeństwa. Jako istota społeczna nie jest w stanie
egzystować i samorealizować się bez innych osób. Poczucie bezpieczeństwa jest
zatem jedną z podstawowych i najważniejszych wartości, która potrzebna jest
człowiekowi do prowadzenia spokojnego życia. Człowiek bez względu na wiek,
narodowość czy dojrzałość formalną pragnie być bezpieczny. Odnosi się to do
sfery zarówno prywatnej, jak i publicznej. Wreszcie ma swoje zakorzenienie
w płaszczyźnie psychicznej, fizycznej i społecznej. Bezpieczeństwo jest niezbędne
do tego, aby człowiek mógł się spełniać w swoim człowieczeństwie. Warto przy tym
zauważyć, że omawiana kategoria nie istnieje jako wartość autoteliczna,
bezpieczeństwo jest bowiem zapewniane przez rozmaite podmioty: państwo,
rozmaite instytucje, rodzinę lub bliskich znaczących.
Ogólnie rzecz ujmując bezpieczeństwo postrzegane jest jako stan lub proces
braku zagrożenia. Jest to uniwersalne ujęcie ponieważ odnosi się do licznej grupy
zagrożeń. Ich brak stanowi podstawę pojawienia się bezpieczeństwa. Jedno wynika
z drugiego.
Termin bezpieczeństwo można odnieść do sfery świadomościowej podmiotu
(człowieka, rodziny, narodu). Nasza świadomość, stan psychiki spostrzega
1
zagrożenia jako zjawiska niekorzystne lub niebezpieczne. Do takich zjawisk
można zaliczyć ataki terrorystyczne, zamachy, ale również bezrobocie, zjawisko
stygmatyzacji oraz sieroctwo społeczne. Bezpieczeństwo występuje w relacjach
między człowiekiem, instytucją, organizacją a środowiskiem, np. kulturowym czy
społecznym.
We współczesnym świecie dba się o to, by człowiek czuł się bezpieczny
w każdej chwili życia – w domu, w pracy czy w każdym innym miejscu, w którym
aktualnie przebywa. Zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom lub grupom
społecznym w ich aktywności życiowej wiąże się z wiedzą na temat tego jak jest
w rzeczywistości, jak wydaje się, że jest oraz jak przeciwdziałać wydarzeniom
działającym negatywnie na człowieka.
1. Pojęcie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo najogólniej ujmując jest to stan lub proces braku zagrożenia.
Jest ono „pierwotną, egzystencjalną i naczelną wartością, i potrzebą każdego
2
człowieka, warunkującą przeżycie i rozwój jednostki i grup społecznych”. Bezpie1

2

Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H.Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych
zagrożeń, Wyd. UPH w Siedlcach. Siedlce 2016, s. 10.
A. Skarbacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy
Elipsa. Warszawa 2012, s. 26.
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czeństwo jest zjawiskiem obszernym. Odnosi się do sfery m.in.: społecznej,
politycznej, militarnej, technologicznej, edukacyjnej, zdrowotnej, ekologicznej,
instytucjonalnej, indywidualnej czy też gospodarczej.
W pierwotnym znaczeniu bezpieczeństwo może być ujmowane jako stan
spokoju, poczucia wolności od strachu, ataku czy zagrożenia. Jest to zatem
w jakimś sensie poczucie pewności. Zapewnienie bezpieczeństwa zależy głównie
od sposobu postrzegania go przez społeczeństwo, ponieważ samo w sobie jest
3
ono niemierzalne.
Bezpieczeństwo bezspornie jest traktowane jako podstawowa potrzeba
jednostki oraz państw i systemów międzynarodowych. Każdy z tych podmiotów
dąży do oddziaływania na swoje zewnętrzne otoczenie, jak i sferę wewnętrzną.
Za pomocą tej aktywności próbuje się oddalić lub usunąć wszystkie negatywne
odczucia takie jak: lęk, strach, niepokój, obawa. Bezpieczeństwo jest stanem
spokoju, braku zagrożenia, poczucia swobody, wolności, spokoju, braku strachu
i niepokoju. Zjawisko to jest jednoznacznie niemierzalne lub z całą pewnością
trudnomierzlne, dlatego sposób w jaki jest postrzegane zależy przede wszystkim
od definiujących je podmiotów. Szwajcarski politolog D. Frei postrzega bezpie4
czeństwo jako:
 stan braku bezpieczeństwa – gdy występuje rzeczywiste zagrożenie a jego
postrzeganie jest prawidłowe;
 stan obsesji – kiedy niewielkie zagrożenie jest interpretowane jako duże;
 stan bezpieczeństwa – kiedy stan zagrożenia zewnętrznego jest nieznaczny, a jego postrzeganie jest prawidłowe.
Mówiąc o bezpieczeństwie jako o podstawowej potrzebie, trzeba uznać, że jej
brak z dużym prawdopodobieństwem spowoduje zakłócenie równowagi życiowej.
Dlatego dla ustabilizowania sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz dla zapewnienia pełnowartościowego bytu człowieka, grupy, państwa, powinno się, a nawet
trzeba tę potrzebę urzeczywistnić. W przeciwnym razie może pojawić się frustracja,
agresja, niepokój, depresja, choróba fizyczna czy psychiczna.
Bezpieczeństwo, jak już wcześniej wspomniano, nie odnosi się do jednej
konkretnej sfery, sytuacji, miejsca. Może być indywidualne, grupowe czy też
międzynarodowe. Ważne jest wyodrębnienie głównych wymiarów bezpieczeństwa.
5
Zalicza się do nich ujęcie:
1. podmiotowe – sfery międzynarodowe, jednostkowe, lokalne, społeczne.
Odnosi się do poczucia pewności przetrwania i istnienia. Dzieli się je na:
narodowe i międzynarodowe;
2. przedmiotowe – wartości, aktywności, środków i sposobów kształtowania
tożsamości i szans rozwojowych. Uwzględnia to jaki przedmiot, zjawisko
jest chronione. Dzieli się na: polityczne, militarne, kulturowe, ekologiczne,
ideologiczne, ekonomiczne (dzielone na: surowcowe, energetyczne,
żywnościowe, socjalne, finansowe, technologiczne itp.);
3. funkcjonalne (procesualne) – zmienność w czasie, dynamika, ewolucje
subiektywnych i obiektywnych aspektów bezpieczeństwa.

3
4
5
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Bezpieczeństwo przedmiotowe odnosi się do wszystkich sfer i aktywności
życia człowieka. „Bezpieczeństwo przedmiotowe dotyczy sfery działalności
społecznej człowieka, która poprawia jakość jego bezpieczeństwa podmiotowego.
6
(...) jest narzędziem do kształtowania bezpieczeństwa podmiotowego”. Bezpieczeństwo podmiotowe natomiast odnosi się do samego człowieka, jego potrzeb,
wartości, które zagwarantują mu rozwój i możliwość przetrwania w strukturach
7
środowiskowych i społecznych, w których funkcjonuje.
Każdy podział składa się z charakterystycznych cech. W zakresie bezpieczeństwa są to m.in.: rodzaje zagrożeń, przyczyny występowania i powstawania
oraz aktywność ludzka. Bezpieczeństwo odnosi się do osoby lub obszaru, którego
dotyczy. Jest zarówno stanem, czyli trwałością, zasięgiem, zachowaniem, elementem oraz procesem, czyli kształtującą się formą charakteryzującą się zmienną
aktywnością i dynamiką.
Bezpieczeństwo dotyczy środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Jego
poczucie zależy od samych ludzi, od ich zdrowia, odporności, gotowości
do sprostania problemom, zagrożeniom. Można powiedzieć, że „zasadniczymi
składnikami bezpieczeństwa są gwarancje nienaruszalności podmiotu i swoboda
jego rozwoju. (...) bezpieczeństwo obejmuje dwa składniki podstawowe,
8
tj. zapewnienie przetrwania oraz swobody rozwoju podmiotu (państwa)”.
Pojęcie zagrożenia rozumiane jest jako wystąpienie niebezpiecznej sytuacji
w odniesieniu do konkretnego podmiotu, przedmiotu bądź systemu. Może dotyczyć
egzystencji jednostki, grupy, narodu. Jest stanem braku bezpieczeństwa i proce9
sem unikania i minimalizacji tego stanu.
2. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
Sfera społeczna bezpieczeństwa odnosi się do realizacji oraz ochrony
społeczeństwa. Jest ona ważnych elementem bezpieczeństwa państwa, gdyż
nawiązuje do funkcjonowania jego podstawowego budulca – człowieka – dając
obraz współczesnego życia z uwzględnieniem zmian, które mogą nastąpić
w przyszłości. Odnosi się do zapewnienia obywatelom godnego życia, spokoju,
możliwości socjalizacji czy też interakcji międzyludzkich, do harmonizowania spraw
osobistych jednostki ze sprawami państwowymi. Daje jednostce poczucie kontroli
nad swoim życiem oraz możliwości rozwoju. Towarzyszy w procesie zdobywania
i utrzymywania stabilności życiowej i niezależności.
10
Jak wskazuje J. Gierszewski na bezpieczeństwo społeczne składa się:
1. celowa działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania
warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mających na
celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb
wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego;

6

A. Czupryński, B.Wiśniewski, J. Zboina, Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, CNBOP-PIB.
Józefów 2015, s. 22.
7
Tamże, s. 21.
8
W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi.
Józefów 2010, s. 10.
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2. wyrównywanie różnic socjalnych, dawanie równych szans i asekurowanie
obywateli przed ryzykiem socjalnym;
3. odpowiedź polityki państwowej na podstawowe ryzyka społeczne wobec
zatrudnienia, dochodu i bezpieczeństwa socjalnego.
Ponieważ bezpieczeństwo społeczne dotyka każdej sfery aktywności człowieka fundamentalną kwestią staje się konieczność tworzenie dobra wspólnotowego.
Występowanie zjawiska bezpieczeństwa w sferze społecznej obniża czy też minimalizuje wystąpienie zagrożeń społecznych oraz wykluczenia społecznego.
11
Zagrożeniami społecznymi można nazwać przypadki takie jak:
 naruszenia podstawowych praw wolności człowieka;
 uprzedzenia kulturowe i religijne;
 dyskryminacja płci;
 ograniczenie wolności mediów;
 ksenofobie, szowinizm, kult przemocy itp.;
 patologie społeczne, np.: przestępczość, masowe bezrobocie, struktury
mafijne itd.;
 masowe migracje;
 alienacje społeczne;
 nadużycia wiedzy przeciwko ludzkości;
 dewaluacje wartości ludzkich;
 kataklizmy i katastrofy;
 upadek systemu ochrony zdrowia;
 kryzysy demograficzne;
 ubożenie i głód;
 degradacja infrastruktury mieszkaniowej, komunikacyjnej i środków
transportu.
Jak można wywnioskować z wyżej wymienionych zagrożeń społecznych,
bezpieczeństwo społeczne odnosi się do wszystkiego, co związane jest bezpośrednio z jednostką, grupą społeczną i ich otoczeniem. Ważna jest tutaj komunikacja między wszystkimi organami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w sferze społecznej.
Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje bezpieczeństwo społeczne jako
ochronę „(...) jaką społeczeństwo przewiduje dla swoich członków, z wykorzystaniem środków publicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej
i społecznej, spowodowanej zatrzymaniem lub zmniejszeniem środków finansowych wynikających z choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, bezrobocia,
iwalidztwa, starości, a także świadczenie opieki medycznej oraz zapewnienie
12
dotacji dla rodzin z dziećmi”.
W pojęciu bezpieczeństwa społecznego często występuje podział na sferę
kulturową i socjalną. Bezpieczeństwo kulturowe odnosi się przede wszystkim
do podtrzymywania i utrwalania wartości oraz tradycji składających się na
tożsamość kulturową. Często odwołuje się do wartości duchowych, organizacji,
języka, przyzwyczajeń, odrębności kulturowych związanych z etnicznością i mniejszościami narodowymi. Istotna jest otwartość kulturowa, jej promowanie oraz
11
12
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tworzenie warunków do jej rozwoju. Państwo powinno bronić swoich kultury,
dziedzictwa, historii, winno pomnażać dorobek kulturowy i bronić go przed wpływamy obcych kultur. Kultura konstytuuje zbiorowość, wspólnotę, czyli społeczność
którą łączą idee, wartości i historia.
Bezpieczeństwo socjalne odnosi się stricte do zaspokojenia potrzeb, które
występują w wyniku ryzyka takiego jak bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność
czy też nieszczęsliwe zdarzenia losowe. Bezpieczeństwo socjalne definiowane jest
jako stan wolności od braku lub niedostatku środków utrzymania, to stan
zaspokojenia potrzeb socjalnych, a więc podstawowych potrzeb bytowych. W jego
skład wchodzi również ograniczenie różnic w statusie społecznym, minimalizowanie bezrobocia, wykluczenia, zapewnienie możliwość korzystania z dóbr społecznych. Bezpieczeństwo socjalne ma być gwarantem zapewnienia minimalnego
standardu życia, czyli możliwości zabezpieczenia niezbędnych potrzeb do
prowadzenia godnej egzystencji. Najczęściej odnosi się ono do zapewnienia
zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania, ale także do możliwości bezpłatnego
lub za uiszczeniem symbolicznej opłaty korzystania z usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturowych.
Bezpieczeństwo socjalne pełni funkcję m.in. harmonizatora kwestii społecznych. Ma wpływ na zagadnienie utrzymania spokoju socjalnego oraz zapewnienia
pomocy podmiotom jej wymagających. Państwo ze swojej strony podejmuje
działania na rzecz ograniczenia, zminimalizowania i wykluczenia, ubóstwa czy
bezrobocia oraz zapewnienia wsparcia, słabszych grup ekonomicznych.
Bezpieczeństwo socjalne charakteryzują uniwersalność, powszechność
i społeczna użyteczność. Odwołuje się ono do subiektywnych i obiektywnych
13
odczuć oraz podlega ciągłej relatywizacji w czasie i przestrzeni.
3. Wybrane elementy bezpieczeństwa społecznego
Bezpieczeństwo społeczne zawiera się we wszystkich aspektach mających
jakikolwiek wpływ na życie ludzkie i jego godność. Można więc stwierdzić, że
w sferze społecznej zawiera się pomoc i zabezpieczenie społeczne oraz tak ważny
w dzisiejszych czasach rynek pracy.
3.1. Bezrobocie
Bezrobocie jest „stanem bezczynności zawodowej jednostek zdolnych do
pracy i zgłaszających gotowość jej podjęcia, z podkreśleniem, że chodzi przede
14
wszystkim o jednostki dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy”.
Bezrobocie uważane jest za zjawisko występujące najczęściej w grupie
zagrożenia, kryzysowej. Od lat państwo polskie zmaga się z rosnącą stopą
bezrobocia. Nierzadko brak pracy prowadzi do nasilenia się zachowań
niepożądanych, wywołujących zaniżoną samoocenę, depresje, gorszą kondycję
fizyczną i psychiczną, ale również ma wpływ na funkcjonowanie osób trzecich
np. członków rodziny. Zjawisko bezrobocia może być przyczyną takich negatywnych zjawisk społecznych jak:

13
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 utrata mieszkania – a co za tym idzie, miejsca w którym człowiek czuje się
bezpieczny, w którym może się schronić;
 obniżenie poziomu życia rodziny – utrata źródła dochodów, bądź
niepodjęcie pracy, wpływa nie tylko na jednostkę bezrobotną, lecz także na
jej partnerów, dzieci, rodziców. Następstwem tego może być rozluźnienie
więzi rodzinnych, poczucie nieprzydatności, kłótnie i nieporozumienia;
 choroby psychiczne – osoby chore psychicznie mogą nie podjąć pracy
ze względu na swój stan zdrowia. Sam brak zatrudnienia przedłużający
się w czasie może prowadzić do zaburzeń psychicznych oraz depresji;
 narkomania – brak produktywnej formy aktywności sprzyja uzależnieniom
od różnych używek, w tym również narkotyków;
 samobójstwa – wiążą się bezpośrednio z poczuciem bezsilności, bezradności, załamaniem lub depresją;
 przestępczość – zjawisko to może pojawiać się ze względu na brak
możliwości podjęcia pracy, załamanie, brak innego pomysłu na zdobycie
pieniędzy i zapewnienie sobie bądź rodzinie pewnego standardu życia;
 alkoholizm – bezrobocie często wiązane jest z chorobą alkoholową.
Niektórzy tracą pracę z tej przyczyny, inni zaczynają pić ponieważ stracili
pracę. Może być to błędne koło.
Bezrobocie dotyka ludzi w różnym wieku. Problem ze znalezieniem pracy
mają osby młode, zaraz skończonym cyklu edukacyjnym, bowiem nie posiadająjeszcze wymaganego doświadczenia. Problemy z zatrudnieniem dotykka osoby
starsze – które nie dysponują już nadwyżką sił witalnych, koniecznych do np.
przekalifikowania się i wdrożenia w e współczesny świat techniki. Problemy
z zatrudnieniem mają jednostki mieszkające zarówno w miastach, jak i na wsiach.
Zjawisko to odnosi się również do osób niepełnosprawnych, choć obecnie
pracodawca ma coraz więcej ulg związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Oczywiście podjęcie pracy w tym przypadku zależy głównie od stopnia
niepełnosprawności i możliwości danej osoby.
Negatywne skutki bezrobocia odczuwane są nie tylko przez jednostki, ale
przez całe społeczeństwo. Brak ofert zatrudnienia na rynku pracy wiąże się
tzw. migracją zarobkową. Dotyczy ona w szczególności ludzi młodych, którzy
migrują, emigrują, by zapewnić sobie lepszy start w przyszłość.
Skutki bezrobocia dotyczą nie tylko wymiaru jednostkowegi i małych grup
społecznych, lecz także całego państwa, dla którego osoby bezrobotne stają
się utrzymankami. Jednostki zatrudnione zaczynają pracować na tych, którzy pracy
nie podjęli. Wiążąca się z tym frustracja, względem poczucia sprawiedliwości
obowiązujących regół i norm społecznych, może w konsekwencji prowadzić
do polaryzacji społecznej.
Z negatywnymi aspektami bezrobocia wiąże się także ponoszenie znacznych
kosztów świadczeń socjalnych, ograniczenie dochodów z podatków i składek
ubezpieczeniowych, rozszerzenie zjawisk patologicznych oraz wzrost konfliktów
15
i napięć społecznych.
Bezrobocie może przybierać formę jawną i ukrytą. Pierwsza odnosi się
do zjawiska zarejestrowanego w urzędach pracy lub zmierzonego za pomocą
badania aktywności ekonomicznej ludności. Druga forma natomiast dotyczy osób
15
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nie ujętych w statystykach. Może występować w gospodarstwach rolnych lub
dużych zakładach pracy. Przyjmuje najczęściej postać wcześniejszych emerytur
lub pracy w niepełnym wymiarze czasu, wreszcie tzw. szarej strefy, czyli aktywności, która nie jest nigdzie udokumentowana i nie wlicza się do stażu pracy,
a co za tym idzie do zapewnienia w przyszłości świadczeń emerytalnych.
Dysfunkcyjne dla wielu obywateli może być zjawisko zatrudniania
na określony czas pracy. Ta forma zatrudnienia umożliwia pracodawcy testowanie
umiejętności i osoby nowozatrudnionej, a w razie konieczności szybsze jej
zwolnienie. Osobie bezrobotnej łatwiej jest znaleźć zatrudnienie na nielegalnym
rynku pracy lub na czas określony niż na stałe.
Jednym z powodów bezrobocia stają się wygórowane oczekiwania osób
szukających pracy. Powszechne jest wymaganie należytej atrakcyjności ofert
zatrudnienia, które satysfakcjonowałyby pod względem zarobkowym i socjalnym.
Efektem omawianego zjawiska jest czesta rotacja miejsca pracy, co również może
wiązać się z frustracją i rozgoryczeniem.
Wreszcie do negatywnych skutków bezrobocia można zliczyć te o charakterze
16
ekonomicznym, np.:
 niewykorzystanie potencjału pracy jako czynnika wzroku gospodarczego;
 obniżenie materialnego poziomu życia, ale niekiedy również zagrożenie
życia zarówno jednostki jak i jej rodziny;
 wzrost wydatków budżetowych w związku z przeznaczeniem ich części
na zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia socjalne;
 emigrację wysoko wykształconych specjalistów, ludzi młodych.
Zjawisko bezrobocia można analizować ze względu na płeć. Przyjęte jest,
że kobiety powinny krócej pracować od mężczyzn, co przedstawia np. prawo
do świadczeń emerytalnych – kobiety 60 lat, mężczyźni 65. Kobiety, a zwłaszcza
matki, ogólnie rzecz biorąc mają większe problemy ze znalezieniem pracy, dlatego
decydują się na pozostanie w domu i wychowanie dzieci. Mimo coraz
wyraźniejszej tendencji do zmiany nadal można mówić o dyskryminacji płciowej
na rynku pracy. Dotyczy ona zrówno faktu zatrunienia, jak i wynagrodzenia
za wykonywaną pracę w porównaniu do mężczyzn na tym samym stanowisku.
Zjawisko to jest wprost proporcjonalne do zajmowanej pozycjiw strukturze
organizacji.
Różnorodność aktywizacji bezrobotnych wymaga tworzenia programów
do walki z bezrobociem. Zadaniem państwa jest troszczenie się o jednostki
zagrożone bezrobociem bądź już bezrobotne. Tego typu interwencja instytucjonalna buduje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej i wiedzy, że można
zapewnić sobie i bliskim godny poziom życia.
Wartą zaznaczenia jest cecha bezrobocia, która wskazuje że natężenie
omawianego zjawiska nie zależy tylko od państwa, lecz także od samych ludzi.
Jeśli człowiek nie chce podjąć pracy i nie jest wspierany w jej poszukiwaniu,
to z dużym prawdopodobieństwem zasili szeregi bezrobotnych (jawnych czy ukrytych). Należy również pamięć, że zjawisko bezrobocia nigdy całkowicie nie zniknie.
Może tylko zmniejszać się jego natężenie, gdyż ma ono postać zmienną w czasie.
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Tamże, s. 126.
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3.2. Ubóstwo
Za ubóstwo można rozumieć taką sytuację życiową, w której następuje
niedostateczne zaspokojenie podstawowych potrzeb jednostki. Jest ono również
definiowane jako zakłócenie stanu równowagi między potrzebami, wartościami,
17
a poziomem, możliwościami ich zaspokojenia. Do elementów wpływających
na pojęcie ubóstwa zalicza się tylko kwestie materialne, lecz także komponenty
sfery duchowej, kulturalnej czy etycznej. Zjawiskiem ubóstwa zajmują się różne
dyscypliny naukowe: polityka społeczna, socjologia, ekonomia, zaś w wymiarze
społecznym jest ono traktowane jako problem, który musi rozwiązać państwo.
18
Kwestie ubóstwa można podzielić na:
 Ubóstwo absolutne – określa stan warunków bytowych, które w negatywny
sposób wpływają na podstawowe funkcje życiowe. Odnosi się do nie zaspokojenia minimalnych potrzeb egzystencjalnych. Dotknięci zjawiskiem
to np.: żebracy, bezdomni, ludzie obciążeni trwale patologią, niezaradni,
znajdujący się na poziomie minimum egzystencji, zdani tylko na pomoc
społeczną;
 Ubóstwo względne (relatywne) – charakteryzuje się znaczną rozpiętością,
np. że w jednym społeczeństwie istnieją obszary skrajnej biedy i bogactwa.
Ubogim nazywana jest osoba, której środki materialne są mniejsze
w stosunku do osób bogatszych. Do tej grupy można zaliczyć osoby żyjące
na poziomie minimum socjalnego.
Ubóstwo i bieda są to zjawiska szybkorozprzestrzeniające się, które mają
wpływ na życie społeczeństwa i funkcjonowanie państwa. W Polsce ubóstwem
zagrożone są najbardziej osoby bezrobotne, o niskim statusie zawodowym, ale
także te, które zamieszkują mniejsze miejscowości bądź wsie. Ważnym elementem
jest również liczba domowników, członków rodziny (rodziny wielodzietne częściej
są zagrożone ubóstwem). Zjawisko biedy można też zaobserwować wśród ludzi
starszych, niepracujących, utrzymujących się wyłącznie z emerytury.
Przyczyny ubóstwa można dzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze
odnoszą się do braku miejsc zatrudnienia, trudnej sytuacji mieszkaniowej,
nieskutecznej władzy lokalnej czy też braku podstawowych usług. Drugie natomiast odnoszą się do niskiego poziomu wykształcenia, znacznych wydatków
19
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
20
W literaturze przedmiotu figuruje także podział na:
 przyczyny osobowe – zalicza się do nich niepełnosprawność intelektualną
i fizyczną, podeszły wiek, długotrwałą chorobę. Osoby nie potrafią same
zapewnić sobie minimum egzystencji, nie potrafią bądź nie mogą w pełni
funkcjonować w życiu społecznym. Do tej grupy można zaliczyć rodziny
wielodzietne, w których to jest tylko jedna osoba pracująca zarobkowo;
 przyczyny subiektywne – odnoszą się do cech osobowościowych, postaw
osób dotkniętych ubóstwem, np.: lenistwo, brak chęci do pracy,
nieuczciwość, niegospodarność itp.;
17

A. Pollok, Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4, UE w Krakowie. Kraków 2002, s. 150.
A. Skarbacz, dz. cyt., s. 127.
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Tamże, s. 128.
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I. Kumor, Ubóstwo – ujęcie teoretyczne, „Edukacja humanistyczna”, nr 1(24), WSHTWP. Szczecin
2011, s. 103.
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 przyczyny obiektywno-subiektywne – jednostka liczy na pomoc państwa.
Uważa, że nie musi starać się poprawiać swojej sytuacji życiowej,
ponieważ państwo jako instytucja powinno zapewnić jej godne życie.
Osoba taka będzie miała małą motywację do pracy i osłabione morale.
W Polsce w latach 2010-2015 można zauważyć zróżnicowany poziom
procentowy ubóstwa, co przedstawiono w tabeli nr 1. Wskaźnik zagrożenia
ubóstwem wynosił:

Schemat nr 1: Stopa ubóstwa w Polsce w latach 2008-2016
Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczn
a/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2016-r-,14,4.html

Jak wskaują dane statystyczne GUS rok 2016 charakteryzuje się spadkiem
wartości mierzących ubóstwo w Polsce. W tym bowiem roku „w ubóstwie skrajnym
żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym –
nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Obserwowane w 2016
r.ograniczenie rozmiarów ubóstwa skrajnego oraz relatywnego dotyczyło
zdecydowanej większości analizowanych grup ludności, w tym wszystkich grup
21
społeczno-ekonomicznych”.
Jak widać zjawisko ubóstwa nie jest równomierne i stanowi znaczący problem
dla społeczeństwa. Zmniejszenie się ubóstwa względnego może oznaczać,
że społeczeństwo żyje na wyższej stopie ekonomicznej. Jednak rosnący wskaźnik
ubóstwa skrajnego ukazuje, że coraz więcej osób żyje poniżej minimum egzystencjalnego, straciło pracę lub np. jest bezdomnych.
Zarówno indywidualne, jak i zbiorowe skutki ubóstwa zależą od tego czy jest
ono krótkotrwałe, czy też przedłuża się. Ubóstwo prócz tego, że powoduje
cierpienie, głód, konflikty, choroby może też być przyczyną niszczenia środowiska,
rozprzestrzeniania się chorób, wzmożenia się przestępczości. Zasięg, natężenie
i zakres tego zjawiska wpływa na sytuację życia społecznego, np. zagrożenie
21

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekon
omicznego-w-polsce-w-2016-r-,14,4.html (pobrano 7.02 2018 r.).
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patologią, bezdomność, wykluczenie społeczne oraz na dezorganizację życia
jednostki i grupy. Omawiane zjawisko jest groźne dla życia rodzinnego i interakcji
społecznych. Jego występowanie może prowadzić do konfliktów, problemów
wychowawczych, używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec bliskich
oraz do rozpadu rodziny. Ubóstwo jest przyczyną poczucia zagrożenia, braku
stabilności. Człowiek dąży do tego by czuć się bezpiecznie. Za wszelką cenę stara
zapewnić sobie spokojny byt. Tracąc poczucie bezpieczeństwa, narażony jest
na negatywne wpływy czynników wewnętrznych (zaburzenia psychiczne, niedowartościowanie, brak samoakceptacji itp.) jak i zewnętrznych (wykluczenie
społeczne, marginalizacja).
Analizując zjawisko ubóstwa, warto rozpatrywać je nie tylko z perspektywy
materialnej, lecz także zuważając jego sferę duchową, kwestie moralne, społeczne
i psychiczne. Ludzie ubodzy mogą tworzyć własną zbiorowość z odrębną kulturą.
Żyją według własnych wartości i przekonań i nie chcą bądź nie mogą dostosować
się do ogólnych reguł obowiązujących w społeczeństwie. To z kolei prowadzić
22
może do stanu, w którym to nie będą mieli szans na wyjście z ubóstwa.
Grupę osób biednych mogą charakteryzować zachowania agresywne,
nieprzewidywalne. Takie osoby mogą wydawać się nieprzyjemne w kontaktach
międzyludzkich. Dzieje się to dlatego, iż nie radzą sobie oni ze swoją sytuacją. Nie
zgadzają się na pozycję społeczną, w której się aktualnie znajdują. Tworzą swój
odrębny system wartości, normy i reguły którymi się kierują. Prowadzić to może do
przejawów demoralizacji, przestępczości i wandalizmu.
3.3. Stygmatyzacja
Stygmatyzacja odnosi się do nadania pewnych cech innej osobie, grupie.
Stygmatyzowanym nie jest ten, kto narusza normy, ale ten, kto zostanie nazwany
23
innym przez jednostki lub grupy dysponujące społeczną siłą. Najbardziej znaną
koncepcją dotyczącą stygmatyzacji jest koncepcja E. Goffmana. Odnosi się ona
do sposobów rozwiązywania trudności w kontaktach społecznych przez osoby
piętnowane. Stygmatyzacja jest też określana jako piętnowanie. Nadanie piętna,
które towarzyszy człowiekowi, charakteryzuje go w pewien sposób. Jest to negatywny wydźwięk tego zjawiska. Piętno, stygmat, kojarzone są z czymś złym, czego
trzeba się wstydzić, co sprawia że człowiek może nie czuć się pełnowartościową
osobą. „Napiętnowanie to defekt fizyczny, bądź inny brak, ułomność, bądź cecha
o różnym stopniu widoczności, która czyni człowieka innym, odmiennym od
24
partnerów interakcji spotykanych na co dzień”. Osoba stygmatyzowana jest też
często nazywana „innym”. W społeczeństwie, w którym ustalona jest pewna norma
zawsze znajdą się „inny” bądź „inni”, którzy będą wyodrębnionym zbiorem.
Stygmatyzacja jest zależna od kultury i społeczeństwa, zatem może być łączona
z takimi pojęciami jak wykluczenie, marginalizacja, uprzedzenie. Pewną prawidłowością jest fakt, iż osoba, grupa, która zostanie raz naznaczona, z dużym
prawdopodobieństwem nie powróci w pełni do poprzedniego statusu społecznego.
Co ciekawe ludzie często nie zdają sobie sprawy, ze stygmatyzują innych.
Człowiek nie zastanawia się nad tym, że przypisuje łatkę innym. Niektóre cechy już
22
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odgórnie są dopisane do pewnych grup czy jednostek. Dzieje się tak przez
przekazywanie sobie informacji, przyzwyczajeń.
Duże znaczenie w procesie stygmatyzacji ma samoocena stygmatyzowanego.
Pojawia się tu mechanizm samospełniającej się przepowiedni – osoby stygmatyzujące oczekują, ze stygamtyzowani będą czuli się gorsi, będą mieli zaniżone
25
poczucie własnej wartości i godności. Warto w tym momencie wspomnieć
o autostygmatyzacji. Polega ona na tym, że osoby piętnowane same sobie przypisują negatywne cechy. Jeśli człowiek czuje się dyskryminowany, ma obniżone
poczucie własnej wartości, czuje się zagubiony i nie ma poczucia bezpieczeństwa,
wtedy często odbiera samego siebie jako kogoś gorszego, innego.
26
W ujęciu E. Goffmana można wyodrębnić trzy rodzaje piętna:
 brzydotę cielesną – deformacje fizyczne;
 wady charakteru – słabą wolę, nieopanowane lub/i nienaturalne namiętności, niebezpieczne przekonania itp. (nałogi, zaburzenia psychiczne,
bezrobocie);
 piętno grupowe – rasę, narodowość, wyznanie przekazywane z pokolenia
na pokolenie, nakładane jednakowe piętno na wszystkich członków
rodziny.
Powodami do piętnowania mogą być: strach, niepewność, niewiedza,
przesądy, plotki, stereotypy. Stygmat jest uważany za cechę, przez która jednostka
traci prawo do pełnej akceptacji społecznej.
27
E. Goffman wyróżnia sześć wymiarów tworzących piętno:
 stopień widoczności – osoba dyskredytowalną, gdzie nie widać piętna
na pierwszy rzut oka oraz osoba zdyskredytowana, gdzie piętno jest
widoczne od razu;
 zmiana atrybutu w czasie – czy piętno jest przejściowe czy stałe. Można tu
wymienić czynniki mające wpływ na przebieg stygmatu – jawność, izolacja,
gwałtowność, społeczne wartościowanie stygmatu, uciążliwość stygmatu
dla innych, wsparcie społeczne;
 destruktywność;
 estetyka;
 pochodzenie stygmatu – wrodzony, nabyty;
 niebezpieczeństwo związane ze stygmatem, niedotyczy nosiciela, ale
członków społeczeństwa.
Przykładem grupy będącej stygmatyzowaną mogą być osoby niepełnosprawne. Ludzie pełnosprawni odbierają niepełnosprawnych jako inną grupę, która
ma inne idee, wartości. Przypisują im z góry cechy, które kojarzone są z osobami
niepełnosprawnymi. Nie wiedzą jak się przy nich zachować, co mówić. Pełnosprawni czują się często niezręcznie w towarzystwie osoby niepełnosprawnej.
Przez to narzuca się niepełnosprawnym pewnie odrębności jak miejsce pracy czy
bariery instytucjonalne.
Często podstawą do piętnowania są cechy, które są widoczne np. deformacja
fizyczna. Bardziej rzucające się w oczy deficyty są mocniej piętnowane. Wiadome
jest, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego osoba z widocznymi
25
26
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mankamentami ma mniejsze szanse na pozytywny odbiór. Osoby niepełnosprawne lepiej czują się w mniejszych grupach społecznych, ponieważ mają wtedy
większe możliwości na zaprezentowanie swoich pozytywnych cech. Człowiek
wyrabia sobie zarys zdania na temat drugiej osoby już po pierwszym, krótkim
kontakcie, co dokładniej opisuje w psychologii tzw. efekt halo (efekt aureoli).
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych nierzadko zauważa się stereotyp
słabości, braku akceptacji, izolacji społecznej. Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych objawia się w interakcjach międzyludzkich, wch ograniczenia środowiskowych
i społecznych, np. sposób w jaki określa się osoby niepełnosprawne – upośledzony, niedołężny, kiedyś debil, imbecyl, idiota. Również przejawem stygmatyzacji
jest niedopasowanie infrastruktury do możliwości funkcjonowania niektórych osób.
Warto wziąć jednak pod uwagę, że stopień stygmatyzacji nie jest zawsze taki
sam, gdyż jego przejawy zależą od różnych czynników. np. od epatownia widocznością dysfunkcji lub od determinacji działań niepełnosprawnego. Piętnowanie
zależy tym samym w jakims stopniu od osoby stygmatyzowanej.
Zakończenie
Bezpieczeństwo jest istotną częścią funkcjonowania człowieka, który potrzebuje akceptacji, spokoju i szans rozwoju w swej codziennej egzystencji. Żeby
zapewnić wskazane elementy koniecznym jest dokonanie analizy zagrożeń
pożądanego stanu. Powinno się uwzględnić wszystkie czynniki, które przyczyniły
się lub mogły przyczynić do zaistnienia niepokoju i dysfunkcji społecznych. Nie jest
możliwe, by w państwie obywatele czuli się bezpiecznie przy znaczącym
występowaniu bezrobocia, ubóstwa i stygmatyzacji.
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, które wiąże się z czynnikami ekonomicznymi, gospodarczymi oraz socjalnymi. Ma ścisły wpływ na funkcjonowanie
społeczeństwa i postrzeganie go przez inne państwa. Bardzo ważne jest aby
stwarzać możliwości kształcenia lub dokształcania jednostek oraz przekfalifikowania ich, jeśli nastąpi taka potrzeba.
Zjawisko ubóstwa staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego,
a jego destrukcyjny charakter wpływa zarówno na osoby dotknięte ubóstwem jak
i na ich otoczenie. Walka z ubóstwem i eliminowanie jego przyczyn jest wyzwaniem społecznym dla państwa.
Stygmatyzacja jest nieświadomym, bądź świadomym procesem nadawania
określeń, etykiet, piętna konkretnym jednostkom, grupom społecznym, kategoriom
społecznym. Osobom stygmatyzowanym przypisuje się pewne cechy, czy zachowania ze względu na ich całokształ, bądź pojedyncze właściwości. Stygmatyzacja
jest procesem negatywnym, wyniszczającym stygmatyzowanych.
Bezpieczeństwo jest jedną z głównych potrzeb człowieka. Przejawia się we
wszystkich dziecinach jego życia. Jest też jednym z ważniejszych celi, do których
się dąży. Zadaniem Państwa jest monitorować stan zagrożeń i minimalizować ich
negatywne skutki, by nie eskalować napięć społecznych, zaś obywatelom stworzyć
warunki do godnej egzystencji z możliwością jednostkowego rozwoju.
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Streszczenie
W treści artykułu przedstawiono różne ujęcia terminu bezpieczeństwo,
wskazując na przedmiotową kategorię podziału, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa społecznego. Wskazano zatem jego sfery kulturową i socjalną,
uwypuklając elementy takie jak: stygmatyzacja, bezrobocie i ubóstwo, oraz opisano ich znaczenie dla funkcjonowania obywatela w strukturach wybranych instytucji
państwowych. Skupiając się na bezpieczeństwie socjalnym ujęto je jako gwaranta
zapewnienia minimalnego standardu życia, czyli możliwości zabezpieczenia
niezbędnych potrzeb do prowadzenia godnej egzystencji. Odwołując się do podstawowych modeli hierarchii potrzeb skoncentrowano się na negatywnych
skutkach bezrobocia. Jako takie wskazano m.in. ponoszenie znacznych kosztów
świadczeń socjalnych, ograniczenie dochodów z podatków i składek ubezpieczeniowych, wzrost zjawisk patologicznych oraz konfliktów i napięć społecznych.
W treści artykuły zwrócono uwagę nie tylko na sferę materialną omawianych
dysfunkcji społecznych, lecz także na ujęcie tzw. miękkie, interakcyjne.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezrobocie, ubóstwo, stygmatyzm, socjal
Summary
The content of the article presents various approaches to the term security,
indicating the category of division in question, with particular emphasis on social
security. Therefore, its cultural and social spheres were pointed out, emphasizing
elements such as stigmatization, unemployment and poverty, and their meaning
for the functioning of the citizen in the structures of selected state institutions
was described. Focusing on social security, they were included as a guarantor
of ensuring a minimum standard of living, that is, the ability to secure the
necessary needs to live a decent existence. Referring to the basic models of the
hierarchy of needs, the focus was on the negative effects of unemployment. As
indicated, among others incurring significant costs of social benefits, limiting
income from taxes and insurance premiums, increase of pathological phenomena
as well as social conflicts and tensions. The content of the articles not only focused
on the material sphere of the discussed social dysfunctions, but also on the
inclusion of the so-called soft, interactive.
Key words: security, unemployment, poverty, stigma, social
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Dariusz SKALSKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
INFORMATYCZNE PROJEKTY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
1
PUBLICZNEGO PAŃSTWA
1. Wstęp
Kondycja współczesnego świata w znacznej mierze kształtowana jest
w oparciu o globalne sieci informatyczne. Przepływ informacji, niewymagający
fizycznej obecności czy przemieszczania się pozwala na określenie obecnego
stadium rozwoju cywilizacyjnego, jako społeczeństwa trzeciej fali, ery rozwoju
postindustrialnego, czy też społeczeństwa informacyjnego. Technologie informacyjne, informacja są obecnie ważnym komponentem życia społecznego, a w przypadku przedsiębiorstw, zasobem o strategicznym znaczeniu umożliwiającym
wdrożenie nowych form działania. Nie pozostają również bez wpływu na organizację i przeobrażenia w sferze procesów biznesowych, w tym na usprawniania
2
zarządzania przedsiębiorstwami i pomocy w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Zaprezentowany w początkowej fazie budowania Internetu, pakietowy system
transmisji danych, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu architektury komunikacyjnej. Trzy fundamentalne założenia według Manuela Castellsa, obowiązują do
dnia dzisiejszego i należą do nich: zdecentralizowana struktura sieci, rozproszona
moc obliczeniowa i redundancja funkcji sieci. Pozwalają one na zachowanie
elastyczności, brak potrzeby utrzymywania centralnego punktu zarządzania
i kontroli oraz autonomiczność, które umożliwiają redukcję ryzyka zarwania
łączności. Dalej odwołuje się do ery przemysłowej, przyrównując obecną technologię przetwarzania informacji do elektryczności, gdyż jak zauważa, Internet ze
swymi szerokimi możliwościami dystrybucji informacji we wszystkich obszarach
ludzkiej działalności, jest jak sieć energetyczna i silnik elektryczny; mechanizmy
produkcji i techniczne aspekty dystrybucji energii elektrycznej w sposób istotny
kształtowały organizacyjne podstawy społeczeństwa industrialnego poprzez rozwój
fabryk i dużych firm, tak techniczną bazą dla struktury organizacyjnej epoki
3
informacji, jest sieć – Internet. Europa jest jednym z ważniejszych elementów
nowoczesnego podejścia w kontekście dokonujących się zmian, w tym rozwoju
komunikacji, który przenosi życie gospodarcze, społeczne, polityczne w nowy
wymiar.
2. Projekty
Bezpieczeństwo publiczne bywa postrzegane jako jeden z widących
czynników, pozytywnie oddziaływujacych na ekonomiczny, kulturowy oraz intelektualny rozwój społeczeństwa. Stąd jego budowanie i utrzymanie jest ciagłym
procesem, angażujacym szereg podmiotów, by ostatecznie w ramach owych
przedsięwzięć budować w sposób ciągły kompetencje organów ścigania i wymiaru
1

2

3

Artykuł jest fragmentem pracy dyplomowej obronionej w 2017 r. na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
M. Brzozowski, T. Kopczyński, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Advertiva.
Poznań 2011, s. 97-103.
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem,
Wydawnictwo Rebis. Poznań 2003, s. 28.
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sprawiedliwości, rozwiązania prawne, postawy społeczne. Znaczący wkład w budowanie bezpiecznego otoczenia, przypisać należy projektom badawczo-rozwojowym. Choć współpczesny kontekst pojęcia „projekt” ewoluował w stronę ujęcia
biznesowego (np. budowa nowego zakładu produkcyjnego, wprowadzenie nowego
produktu na rynek, implementacja rozwiązań informatycznych w firmie), do kategorii pojęciowej niewątpliwie należą: produkcja teatralna, organizacja koncertu
charytatywnego, remont mieszkania, uruchomienie strony internetowej, zmiana
pracy itd. Cechą charakterystyczną większości realizowanych projektów jest liczba
osób biorących w nich udział (od jednej do trzech osób) oraz czas realizacji
4
(do sześciu miesięcy).
W powszechnej opinii uznaje się, że projekty stały się nowym sposobem na
osiągnięcie i prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez czasową agregację
kluczowych osób mających na celu osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, w
tym identyfikację potencjalnych klientów. Projekt ma początek i koniec, a zespół
projektowy kończy działalność z chwilą, gdy cele te zostaną osiągnięte. Jego skład
jest zmienny i napędzany specyficznymi potrzebami biznesowymi, a samo zaś
5
podejście projektowe do zarządzania działalnością obejmuje zmiany i złożoność.
Projekty można zdefiniować na wiele różnych sposobów, łączą je jednak swoiste
cechy identyfikujące, przykładowo ramy czasowe, wskazujące początek i koniec
projektu. Wiele działań utożsamianych z „projektami”, w rzeczywistości nimi nie
jest; ewoluuje do przedsięwzięć, bez określonego czasu i skonkretyzowanych
działań czy celów biznesowych.
Zrozumieniu definicji projektu, w ocenie Harolda Kerznera, pomóc ma rozpatrywanie go w kategoriach szeregu aktywności i zadań, które:
- mają konkretny cel do wykonania w obrębie określonych specyfikacji;
- mają zdefiniowany początek i koniec;
- posiadają limity finansowania (jeśli ma to zastosowanie);
- zużywają zasoby ludzkie i inne (np. pieniądze, ludzi, wyposażenie);
6
- są wielofunkcyjne (przebiegają przez wiele linii funkcyjnych).
Tabela nr 1: Różnice pomiędzy projektami a działaniami operacyjnymi
Działania operacyjne

Projekty
Cechy odróżniające

mają początek i koniec
stale powtarzane
unikalne
cykliczne
stopniowo doprecyzowywane
jasno określone
Cechy wspólne
jasno określny cel
zużywanie zasobów
ograniczony zakres działań
Ograniczony budżet
skończony ciąg powiązanych ze sobą zadań
Źródło: Na podstawie: [Kapusta 2013, s. 9]
4

M. Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku, Edgard. Warszawa 2013, s. 6-8.
Project Management Methodology Guidelines Chandler Arizona https://www.chandleraz.gov/Content/
PM000PMMethodologyGDE.pdf (pobrano 07.09.2017 r.).
6
H.R. Kerzner, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controling,
Hoboken. New Jersey 2013.
5
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Jerzy Kisielnicki proponuje przyjęcie uniwersalnej definicji: „Zarządzanie
projektami to zespół logicznie uporządkowanych czynności dotyczących realizacji
podstawowych funkcji zarządzania, czyli planowania, organizowania, motywowania
i kontroli, których zastosowanie zmierza do realizacji postawionego przez inicjatora
7
celu stworzenia nowego wyrobu lub usługi”.
Zarówno projekty jak i działania operacyjne klasyfikuje się w kategoriach
obowiązków służbowych. Warto jednak uwzględnić występujące między nimi
podobieństwa, bowiem pierwsze i drugie mają jasno określony cel, wymagają
finansowych, ludzkich i materialnych zasobów, umożliwiających realizację w ciągu
powiązanych ze sobą zadań. Łączenie różnych dziedzin wiedzy, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, organizacji pracy, efektywnego zarządzania
czasem, czy komunikacją, może powodować pewne trudności w ich rozróżnieniu.
Cykliczność zadań z jasno określonymi procedurami, charakteryzują działania
operacyjne, z kolei projekty są dla organizacji nowe i muszą się w pewnym
8
momencie zakończyć.
Tabela nr 2: Różnice pomiędzy projektami a procesem
Projekt
mają początek i koniec
unikalne
zmiany gruntowne, nierzadko
o rewolucyjnym charakterze
stopniowo doprecyzowywane
Zagrożenie realizacji ryzykiem
(w projektach współczesnych
minimalizacja ryzyka)
Konflikty
konflikty w organizacji
(w projektach nowoczesnych
kooperacja w celu
minimalizacji konfliktów)
Oddziaływanie
Zaangażowane kierownictwo
kierownictwa
(w projektach współczesnych
współpraca z kierownikiem)
Źródło: Opracowanie własne

Rezultat
Sposób wytwarzania
Sposób wprowadzania
zmian
Rola kierownika
Ryzyko

Proces
stale powtarzane
cykliczne
rozłożony w czasie
jasno określone
niewielkie ryzyko
Współpraca w organizacji

kierownictwo nie ma wpływu
na przebieg procesów

Charakteryzować projekt może ponadto szczególna rola kierownika.
W procesach – przyjmując pewien uproszczony model – ingerencja kierownika
ma miejsce w okolicznościach odbiegających od normy (spadek wydajności,
zatrzymanie produkcji na skutek nieprzewidywanego zdarzenia). W projekcie
bieżące wspieranie i odziaływanie na zespół stanowi immanentną cechę wypełniania funkcji, bowiem to kierownik odpowiada za sukces zespołu, liczącego mniej
niż ośmiu członków w tym kierownika projektu. Proponuje się, by obok już
wspomnianych cech określających projekt (tymczasowość, początek i koniec,
budżet itd.) przyjąć, iż przeciętny czas trwania wynosi od 3 miesięcy do 5 lat,

7

8

J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna Wolters Kluwer.
Warszawa 2014, s. 17-18.
M. Kapusta, Zarządzanie projektami..., dz. cyt., s. 8-10.
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9

i powinien być realizowany w wymiarze, co najmniej 80 godzin. Współczesnym
projektom przypisuje się pewne cechy: celowość, złożoność, unikalność, deter10
minizm, ryzyko, autonomiczność.
3. Wybrane koncepcje zarządzania projektami informatycznymi
Posługując się klasycznym rozumieniem terminu zarządzanie projektami,
wskazać można dominujące zakresy znaczeniowe:
a) wąski (praktyczny) rozpatrywany jako szereg działań o charakterze kierowniczym, których zadaniem jest efektywna i skuteczna realizacja projektów,
korzystających ze zbioru zasad, metod i środków,
b) jako planowe tworzenie harmonogramu oraz kontrolę projektu w celu
osiągnięcia jego zamierzeń,
c) „...zintegrowany i niepowtarzalny zbiór czynności informacyjno-decyzyjnych wykonywanych dla osiągnięcia wymaganych zakresem określonego
projektu celów, ograniczonych środkami według określonych metodyk
używanych w ramach wybranych metodologii z przypisanymi im technikami
11
realizacji zadań szczegółowych...”.
Metodykę zarządzania projektami PMI uważa się za jedną z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych, a globalną liczbę członków w 2012 roku
określono na ponad 650 tys. w 185 krajach. W tej metodyce szczególną uwagę
skierowano na procesy klasyfikowania, systematyzowania i rozwijania wiedzy
oraz umiejętności, przy czym powstało wiele autorskich wersji propagowanych
przez liczne podmioty. Zdecydowanie szczególne miejsce zajmuje – uznawany
za pionierski i najbardziej abstrakcyjny produkt PMI – PMBOK Guide (ang. A Guide
to the Project Management Body of Knowledge), który stanowi zbiór standaryzowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami i jest na bieżąco
uzupełniany przez członków PMI (Project Management Institute). W dokumencie
wyróżniono procesy pogrupowane w 5 grup wraz z podprocesami do których
należą: procesy rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli oraz procesy
zakończenia.
Należy wskazać na brak konieczności realizacji wszystkich faz, gdyż mogą
być pominięte pewne sekwencje. Procesy mogą nachodzić na siebie w trakcie
realizacji projektu lub fazy, bądź – jeśli taka jest specyfika projektu – mogą być
pominięte. Niewątpliwie czynnikiem wpływającym na logiczną konsekwencję
działań będzie rodzaj projektu, stopień jego złożoności, innowacyjność, stąd rolą
kierownika projektu bądź zespołu kierowniczego będzie dokonanie właściwego
wyboru, odpowiadającego aktualnym potrzebom. Obok pięciu procesów, w wytycznych PMBOK dokonano opisu 10 obszarów wiedzy projektu, reprezentujących
12
względnie logiczne podejście do problematyki zarządzania projektem.
9

M. Bashista, ITS Project Management Methodology. Information Technology Services. Project
Management Group, Univerity of California, Santa Cruz https://its.ucsc.edu/project-management/docs
/pm-docs/pm-methodology-v2.1.pdf (pobrano 7.09.2017 r.).
10
Więcej W. Chmielarz, Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania,
Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa, 2013, s. 11-13.
11
W. Chmielarz, K. Klincewicz, Zarządzanie w kontekście zmian (w:) J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa
2010, s. 238-252.
12
W dokumencie opisując obszary wiedzy projektu, pominięto szczegółowe porady wynikające
z procesowego zarządzania firmą, co w konsekwencji prowadzi do braku bezpośredniej łączności
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Kolejną popularną metodyką jest PRINCE2, której dominację z kolei dostrzec
można na gruncie europejskim. Została oparta na doświadczeniach kierowników
projektów z krajów anglosaskich w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ówcześnie
nowy standard, będący zbiorem najlepszych praktyk zarządzania projektami
informatycznymi PRINCE, został opublikowany po przejęciu przejęciu przez
rządową agendę Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA).
Metodyka PRINCE (ang. Projects in Controlled Environment – projekty w sterowalnym środowisku), stanowi rozwinięcie metodyki zarządzania projektami
PROMPT, opartej na podejściu strukturalnym. W Wielkiej Brytanii PRINCE2 jest
powszechnie stosowanym standardem używanym zarówno przez administrację
rządową, jaki i sektor prywatny. Choć pierwotnym założeniem były projekty
informatyczne, jego uniwersalność powoduje, że został zaimplementowany do
innych dziedzin. PRINCE2 opiera się na metodyce procesowej obejmującej etapy
przygotowania, wykonania i zamknięcia projektu. Ponadto możliwa jest w tej
metodyce znacząca zdolność adaptacji do konkretnych uwarunkowań oraz skali
realizowanego projektu informatycznego; w każdym etapie następuje rozliczenie
uwzględniające osiągnięte rezultaty. Jednoznacznie zostały określone role służące
do zarządzania projektem, w tym zakres odpowiedzialności i obowiązków zarówno
13
w sferze decyzyjnej jak i wykonawczej. Potencjał w obszarze adaptacyjnym,
przejawia się w możliwości takiego zestawiania ról, by możliwe było uwzględnienie
w metodyce stopnia złożoności projektu, a także zdolności i umiejętności po
14
stronie firmy.
W PRINCE2 (2009) uwzględniono potrzeby współczesnego
zarządzania projektami, stąd zostało wprowadzonych siedem pryncypiów (zasad)
stosowania metodyki: ciągłą zasadność biznesową, korzystanie z doświadczeń,
zdefiniowanie ról i obowiązków, zarządzanie etapowe, zarządzania z wykorzystaniem tolerancji, koncentracji na produktach i dostosowaniu do warunków
15
projektu.
Elastyczne sposoby zarządzania projektami, wymuszające silną współpracę
z klientem reprezentują nowoczesne metodyki zarządzania. Agile jest to względnie
nowa metodyka, której powstanie datuje się na rok 2001. Wówczas 17 osób
podczas spotkania napisało manifest wspólnych zasad dla metodyk zwinnych
„Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy
lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy: ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie
ponad obszerną dokumentację, współpracę z klientem ponad formalne ustalenia,
reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Doceniamy to, co wymieniono

z wytycznymi dotyczącymi procesów. W obszarach wiedzy wskazano: Zarządzanie integralnością
projektu, Zarządzanie zakresem, Zarządzanie czasem, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie jakością,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie komunikacją, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie
zaopatrzeniem, Zarządzanie interesariuszami. Więcej W. Chmielarz, Zarządzanie projektami...,
s. 64-69.
13
A. Golik, Dlaczego pojawiło się nowe wydanie metodyki PRINCE2?, w: Przewodnik po metodykach:
PRINCE2, MSP, CHM, M_o_R, P3O i P3M3, D. Pec (red.), Centrum Rozwiązań Menedżerskich.
Warszawa 2009, s. 5.
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A. Wodecka-Hyjek, Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów, w: Nurt metodologiczny
w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, W. Błaszczyk,
I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbika (red), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 234,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010, s. 361-375.
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16

po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej”. Zasadniczym celem
metod zwinnych – odróżniającym od tradycyjnych metodologii – są wymagania
odbiorcy (klienta), które mogą ewoluować w trakcie trwania projektu. W tym
przypadku metodyka zarządzania projektem skupia się głównie na dostarczaniu
klientowi funkcjonalności w sposób przyrostowy, a ewentualna zmiana wymagań
w późnej fazie projektu nie powinna wzbudzać obaw, gdyż jest wpisana w założe17
nia metodyki.
W literaturze przedmiotu można spotkać inne bardziej pragmatyczne porady
odnoszące się do projektowania i skutecznego prowadzenia projektu. Przykładowo
Harper-Smith i Derry sugerują utworzenie planu działania w dziesięcio-tygodniowym interwale. Do koniecznych działań zaliczają:
1. w pierwszym tygodniu poznanie interesariuszy, w kolejnych tygodniach,
2. poznanie aktualnej sytuacji firmy,
3. przeprowadzenie analizy SWOT zespołu;
4. osiągnięcie pierwszych widocznych sukcesów,
5. stworzenie wizji,
6. zwolnienie tempa i poświęcenie czasu na poznanie zespołu,
7. dbanie o reputację,
8. przeprowadzenie pierwszego przeglądu projektu,
9. analizę aktualnej sytuacji i wyciągnięcie wniosków,
18
10. opracowanie dwuletniego planu działania.
4. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego
Funkcjonowanie w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego
powoduje, że obok kapitału i pracy, w równym stopniu informacja będzie współtworzyła obiektywne poczucie wysokiego standardu życia jednostek, a także
19
potencjalne perspektywy rozwoju państwa. Zatem obok korzyści jakie niesie
społeczeństwo informacyjne, wskazać należy na szereg zagrożeń. Pojawia się
jednak naturalna trudność w skatalogowaniu zagrożeń, bowiem nowoczesne
technologie wkraczają w nowe obszary ludzkiej aktywności. Przykładem rozwoju
nowej koncepcji jest Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT), w której
zakłada się podłączanie jednoznacznie identyfikowalnych przedmiotów,
posiadających zdolność do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych, dzięki
podłączeniu do sieci teleinformatycznych lub inteligentnych sieci elektrycznych. Na
podstawie wyników badań przedstawionych w raporcie „Worldwide Internet
of Things Forecast, 2015-2020” przewiduje się jego wartość w 2020 roku
na 1,07 biliona USD, z kolei wartość polskiego rynku IoT w 2018 r. ma wynieść
3,1 miliarda USD. Pośród najnowszych trendów zagrożeń, wymienić należy
hakowanie samochodów, w których implementuje się rozwiązania multimedialne
z dostępem do Internetu. Skuteczne przypadki włamań do nowego modelu
16

Altkom Akademia https://akademiq.pl/blog/post/32/agile-zwinne-metodyki-zarzadzania-projektami
(pobrano 11.09.2017 r.).
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K. Jędrzejewski, W. Dąbrowski, Zarządzanie projektami informatycznymi w metodyce SCRUM.
Warszawa 2012, s. 9-11.
18
P. Harper-Smith, S. Derry, Zarządzanie projektami. Szybka droga do sukcesu, MT Biznes. Warszawa
2012, s. 145-159.
19
W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne,
Wydawnictwo Arte. Warszawa 2012, s. 13-14.
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samochodu Jeep, zmusiły koncern motoryzacyjny do uruchomienia akcji przywo20
ławczej i aktualizacji oprogramowania w ponad milionie pojazdów. Do kluczowych zagrożeń należy zauważona w latach 90. XX w. stratyfikacja społeczna,
wywołana nierównym dostępem do informacji, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ITC), określana współcześnie terminem wykluczenia cyfrowego.
Dalej wymienia się na incydenty związane z naruszaniem prawa do prywatności,
występowaniem nadużyć informacyjnych, podatnością na zagrożenia infrastruktury
teleinformatycznej różnych podmiotów czy porzucenia misji służby publicznej
21
i odpowiedzialności społecznej. Pośród zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego
postrzeganych w kontekście gospodarczym i społecznym zauważono: zwiększenie
podatności rynków finansowych na działanie kapitału spekulacyjnego w wyniku
wirtualizacji zasobów, wzrost bezrobocia wywołanego procesami robotyzacji
i automatyzacji, rosnące znaczenie wielkich korporacji oraz cybeprzestępczość.
Z kolei w Polsce do najpoważniejszych zagrożeń wymienia się: ograniczania
w zakresie dostępu do informacji związane z nadmierną uznaniowością
i restrykcyjnością systemu ochrony tajemnic, niskim poziomem udostępniania
informacji publicznych, wykluczeniem cyfrowym, rozwojem różnych form inwigilacji
czy dynamicznym rozwojem przestępczości z użyciem technologii informatycz22
nych.
Rewolucyjne zmiany w zdobywaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu informacji pozwalają tym, którzy posiedli wiedzę, budować obecną rzeczywistość, zgodnie z zakładanymi prognozami, scenariuszami i zamiarami. Marian
Kozub stwierdza, że „(...) na naszych oczach rozpadają się i powstają coraz to
nowe koalicje, wzajemne powiązania i układy w środowisku bezpieczeństwa, które
jednak wraz ze wzrostem technologicznym i wzrostem możliwości pozyskiwania
23
oraz dystrybucji informacji ulegają coraz to większym przeobrażeniom. Kształt
przyszłego społeczeństwa informacyjnego będą determinowały zatem technologie,
24
usługi i wiedza. Pośród względnie nowych trendów, syntetyzujących szanse
i zagrożenia ery społeczeństwa informacyjnego, możemy zatem wymienić:
e-dzichad, infoterroryzm, nadmiar informacji, niedobór wiedzy, pokusę autorytaryzmu czy kulturę masową. W świetle ujawnianych informacji zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym w Polsce stało się palącym problemem.
Wystarczy wspomnieć o podejrzeniu kradzieży od 2009 roku z serwerów
Ministerstwa Obrony Narodowej kilkuset tysięcy e-maili oraz prawdopodobnym
zhakowaniu kilkuset kont pracowników Inspektoratu Uzbrojenia, pionu kadr, sekre-

20

P. Prajsnar, Internet rzeczy? To nie to, co myślisz..., „Forbes” wydanie on-line, http://www.forbes.
pl/czym-jest-internet-rzeczy-,artykuly,195983,1,1.html (pobranie 17.05.2017 r.); S. Ferber, Jak internet
rzeczy wpływa na naszą rzeczywistość, „Harward Business Review Polska” https://www.hbrp.pl/b/jakinternet-rzeczy-wplywa-na-nasza-rzeczywistosc/b8nnarhx (pobrano 17.05.2017 r.).
21
M. Lubański, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna (w:) A. Szewczyk (red.),
Dylematy cywilizacji informatycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004, s. 36.
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W. Fehler, Informacyjny wymiar zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnej Polskiw (w:) S. Wojciechowski (red.), Przegląd Strategiczny 2015, nr 8, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. Poznań
2015, s. 82-83.
23
M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, Wydawnictwo Akademii Obrony
Narodowej. Warszawa 2013, s. 19-20.
24
U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki (w:) M. Hopfinger (red.), Nowe media
w komunikacji społecznej XX w., Oficyna Naukowa. Warszawa 2002, s. 538-543.
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25

tariatu ministra obrony narodowej, w tym kierownictwa resortu. Skradziona
poczta, co prawda, nie była objęta klauzulą niejawności, jednakże zawierała
informacje strategiczne z punktu widzenia polskich interesów m.in.: projekty
stanowisk w negocjacjach, notatki ze spotkań z partnerami NATO oraz szczegóły
26
przetargów zbrojeniowych. Pod koniec października 2015 roku wyciekło do Rosji
kilka tysięcy numerów telefon polskich oficerów MON. Trudno nie zgodzić się
z Krzysztofem Bondarykiem mówiącym o zaniedbaniach systemowych i błędach
w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem MON. Z kolei w sierpniu 2016 r. prokuratura
okręgowa w Warszawie poinformowała, że pracownicy pięciu kancelarii komorniczych pobierali w sposób nieuprawniony od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy
rekordów miesięcznie z bazy PESEL, a w związku z wagą sprawy prowadzenie
czynności w nadzorowanym przez prokuraturę śledztwie powierzono Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Łącznie mogły zostać pobrane dane nawet
27
połowy Polaków.
5. Wybrane projekty badawczo-rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa
i porządku publicznego
W uzasadnieniu powołania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w dalszej kolejności uruchomienia szeregu projektów badawczorozwojowych uznano, że „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego coraz częściej
mają charakter ponadnarodowy, angażując do równoczesnego działania organy
wielu państw. W dobie niewiarygodnie szybkiego rozwoju nowych technologii
informatycznych konieczne jest ich wykorzystanie w pracy organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości. Technologie te podnoszą efektywność działań instytucji
państwowych i wprost przekładają się na poczucie bezpieczeństwa całej społeczności Starego Kontynentu”. Wskazywano również na zagrożenia terrorystyczne,
stanowiące odrębny obszar badawczy, w ramach których „badania miały charakter
wielowątkowy: od diagnozy zagrożeń dla Polski, poprzez oddziaływanie
socjotechniczne terrorystów na społeczeństwo, wykorzystania mediów elektronicznych, aż po istniejące i proponowane instytucje prawne, zasady odpowiedzialności
i problematykę dowodową w tym zakresie. W sposób szczególny podkreślono
znaczenie i przydatność nowych rozwiązań technicznych i informatycznych
w walce zarówno z przestępczością zorganizowaną, jak i terroryzmem (w szczególności cyberterroryzmem)”. Znaczą rolę przypisano ponadto pracy operacyjnej
organów ścigania, której efektywność w bezpośredni sposób emanuje na
28
skuteczne przeciwdziałanie wskazanym powyżej zagrożeniom.
Podjęte działania w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego były pierwszą próbą kompleksowego ujęcia wszystkich zgłaszanych propozycji prac badawczych i rozwojowych w zakresie technologii, służących poprawie
rozumianego bezpieczeństwa. Obejmowały one wsparcie nowoczesnymi techno25
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28
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, http://www.ppbw.pl.

189
_____________________________________________________________________________

logiami pracy Policji oraz innych służb zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, wsparciu działań związanych z ochroną i przeciwdziałaniem
przestępstwom. Taki kierunek wykorzystania badań naukowych do zaawansowanego, technologicznego wsparcia zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym,
zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, wpisywał się w owym
czasie w oczekiwania komisji europejskiej oraz stanowił komplementarne
29
uzupełnienie zakresów badawczych 7. Programu Ramowego UE.
W ramach realizacji projektu „Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu”
założono wykonanie i przetestowanie prototypowych autonomicznych urządzeń
wykorzystujących nowoczesne technologie gromadzenia i analizowania danych
multimedialnych (obraz wizyjny, dźwięk, sygnały z detektorów ruchu, czujników
dymu, identyfikatorów RFID, czujników biometrycznych i innych). Projektowano
ponadto inteligentne i ciągłe rejestrowanie oraz klasyfikowanie wydarzeń, zbieranie
danych o ruchu pojazdów, nietypowym zachowaniu osób, identyfikowanie osób
poszukiwanych i przesyłanie danych bezprzewodowo do funkcjonariuszy pracujących w terenie, centrów dyspozycyjnych lub centrów zarządzania kryzysowego.
Zaprojektowanie oprogramowania komputerowego w założeniu miało wspomagać automatyczne wykrywanie sytuacji potencjalnego zagrożenia: gromadzenia
się wielu osób w jednym miejscu, upadku osoby, pozostawienia bez opieki bagażu
lub innego przedmiotu, wołania o pomoc w wielu językach, nadużywanie klaksonu
samochodowego, ustawicznego łamania przepisów przez kierowcę tego samego
pojazdu w całej monitorowanej przestrzeni aglomeracji miejskiej, nietypowy
wzmożony ruch pojazdów w godzinach nocnych itp. Mikrofony miały umożliwić nie
tylko rozpoznanie wołania o pomoc, hałasu tłuczonej szyby i innych sygnałów
wskazujących na sytuację zagrożenia, ale także pozwolić precyzyjnie lokalizować
miejsce zainicjowania dźwięku bądź zdarzenia, by w dalszej kolejności w sposób
zautomatyzowany skierować w daną lokalizację dostępne kamery, celem przesłania obrazu i dźwięku do centrali z użyciem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
Projekt „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agendowych
do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych
z uwzględnieniem przestępstw internetowych” prowadzono w dwóch skoordynowanych obszarach, obejmujących wytworzenie:
1. agentowego systemu monitorowania Internetu ukierunkowanego na
wykrywanie działań przestępczych,
2. zintegrowanego środowiska wspomagania działań operacyjnych i procedur
dowodowych.

29

W pracach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczą m.in:, Sąd Najwyższy
i Sądy Powszechne, Prokuratura RP, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż
Graniczna, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Więcej Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
http://www.ppbw.pl.
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W pierwszym z nich przedsięwzięcia ukierunkowano na opracowanie procedur i narzędzi umożliwiających rejestrację i identyfikację działań przestępczych,
a także innych zagrożeń, mających miejsce w wirtualnym środowisku sieci komputerowych. Pozyskiwane w ten sposób informacje miały następnie stanowić źródła
dowodowe lub przesłanki do prowadzenia działań operacyjnych w konkretnych
sprawach lub na poziomie ogólnym być wykorzystywane w ramach akcji prewencyjnych. Szczególną rolę w tym obszarze miał wypełniać agentowy system monitorowania Internetu, którego celem było wspomaganie procesu zbierania informacji.
Drugi obszar dotyczył wspomagania działań śledczych w świecie realnym
poprzez: integrację (zestawianie) informacji z różnych źródeł, w tym przetwarzaniem oraz wspomaganie procesu wnioskowania w oparciu o tę informację.
Realizujące takie ogólne zadanie środowisko przeznaczone jest przede wszystkim
do wspomagania działań pionu kryminalnego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Środowisko zbudowane miało być ze specjalizowanych narzędzi komputerowych i komponentów zintegrowanych zgodnie z ideą
funkcjonowania analizy kryminalnej.
W ramach projektu „Mobilny, sieciocentryczny system wsparcia pracy
operacyjnej Policji” założono min.: opracowanie i wdrożenie systemu opartego
głównie na mobilnych systemach informatycznych zależnych od pozycji, nawigacji
i pozycjonowania użytkowników ruchomych (w tym pojazdów), zarządzanie
komunikacją bezprzewodową oraz systemem obserwacji i monitoringu bezprzewodowego, a także uzyskanie dodatkowych możliwości operacyjnych przez pracujących w terenie funkcjonariuszy.
Projekt dotyczył prac nad systemem działającym w oparciu o efektywne metody i algorytmy z zakresu przetwarzania mobilnego, umożliwiającego wdrożenie
nowych możliwości operacyjnych (m.in. śledzenia podejrzanych osób, pojazdów,
rzeczy) przez pracujących w terenie funkcjonariuszy. Problematyka prac dotyczyła
głównie mobilnych systemów informatycznych zależnych od pozycji, nawigacji
i pozycjonowania użytkowników ruchomych (w tym pojazdów), zarządzania komunikacją bezprzewodową oraz systemów obserwacji i monitoringu bezprzewodowego.
Celem projektu „Narzędzie wspomagające procedury śledcze wykorzystujące
automatyczne wnioskowanie” było wykonanie prototypu Systemu Analizatora
Faktów i Związków (AFIZ), który był pomyślany jako wsparcie w dochodzeniach
kryminalistycznych poprzez umożliwienie automatycznej analizy faktów i odkrywania nowych powiązań pomiędzy nimi. System miał zawierać bazę wiedzy
dotyczącą scenariuszy przestępstw (np. w zakresie prania brudnych pieniędzy czy
przestępstw związanych z ustawą karno-skarbową) oraz sformalizowane, zrozumiałe dla maszyny zapisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego.
Dane w systemie miały być magazynowane w semantycznych bazach danych.
W systemie zaimplementowano wnioskowanie półautomatycznie o naruszenia
prawa oraz wsparcie w obszarze weryfikacji hipotez i brakujących źródeł dowodowych. System po dostosowaniu do polskiego porządku prawnego, uwzględniającego ograniczenia wynikające głównie z ustawy o ochronie danych osobowych
miał pełnić funkcje, polegające na modelowaniu przebiegu zdarzeń, tworzeniu
wersji śledczych, budowaniu i ujawnianiu modus operandi przestępców, czy przygotowywaniu dokumentów sądowych.
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Z kolei projekt „Bezpieczeństwo kryptograficzne w sieciach teleinfor-matycznych” zakładał rozwiązanie wybranych, ważnych problemów bezpieczeństwa sieci
teleinformatycznych obejmujące przesyłanie oraz przetwarzanie danych, przy uwzględnieniu trzech podstawowych atrybutów: poufności, integralności i dostępności
danych. Projekt obejmował zintegrowane badania w zakresie mechanizmów
kryptograficznych w postaci szyfrów i funkcji skrótu, ich syntezę oraz kryptoanalizę.
W ramach celu naukowego założono opracowanie podstaw teoretycznych i zasad
implementacji zaawansowanych technik szyfrowania danych jak i badanie ich
odporności.
Celem projektu „INDECT – Inteligentny system informacyjny wspierający
obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli
w środowisku miejskim” było stworzenie inteligentnego systemu informatycznego,
który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ludności na terenach zurbanizowanych. Do instytucji realizujących projekt przystąpiło dwadzieścia podmiotów
reprezentujących polskie oraz europejskie ośrodki akademickie i służby policyjne.
W projekcie założono zbudowanie systemu gromadzącego i analizującego
różnego rodzaju informacje z monitorowanego terenu, wykrywającego nienaturalne
zachowania i sytuacje oraz informującego obsługę systemu o zaistniałych
zdarzeniach. Analiza środowiska miała odbywać się między innymi za pomocą
sieci sensorów, których funkcjonalność umożliwiała wykrywanie zmiany położenia
obiektów, nagłe zmiany temperatury, stężenia niebezpiecznych związków itp.
Kolejnym elementem fizycznej warstwy systemu w założeniu projektu był układ
kamer i mikrofonów rozmieszczonych na chronionym terenie. System umożliwiał
analizę również informacji wizyjnych z innych źródeł, takich jak zdjęcia lotnicze
i satelitarne.
Zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony było ponadto wykorzystanie
technologii RFID (Radio Frequency Identification) służącej do zdalnej identyfikacji
obiektów. Informacje na temat lokalizacji miały być pozyskiwane z takich systemów
jak telefonia mobilna GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) oraz system GPS (Global Positioning System). Ten europejski projekt był nie tylko rozwinięciem projektów krajowych realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
lecz upatrywano w nim platformę wymiany doświadczeń i pogłębianiu współpracy.
Wnioski
Zamknięcie projektu może być dokonane poprzez wykorzystanie wielu różnorodnych modeli jakości, umożliwiających dokonanie oceny w zakresie oczekiwanej
jakości, a tym co zostało w ramach projektu B+R otrzymane. Pomocny może być
model Grönroosa, w którym klient odnosząc się do kwestii porównawczych,
zestawia jakość poprzez „to co otrzyma” (jakość techniczna), przy weryfikacji tego
„jak to otrzymał” (jakość funkcjonalna).
Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy projekt zakończył się sukcesem, a tym
samym został wdrożony, czy użytkownicy są zadowoleni, gdyż realizowane
są założone charakterystyki – służy kontrola wykonania, traktowana jako etap
zamykający cykl zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Etap ten pozwalając na ujawnienie elementów, które należy poprawić, może powodować konieczność rekonstrukcji i zmiany parametrów projektu, w przypadku stwierdzenia
braku możliwości jego realizacji, znaczącego odchylenia zakładanych parametrów
od założeń, gdy realizacja jest zbyt czasochłonna lub kosztochłonna. W przypadku
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projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z NCBIR audyt i kontrola
są działaniami obligatoryjnymi, tak więc ocenie podlegają elementy o których
wspomniano wcześniej. Pomocna w obiektywnej ocenie projektu, jego planowaniu,
procesach realizacji i uzyskanych rezultatach jest ewaluacja, która etymologicznie
z francuskiego oznacza „oszacowanie”, „określenie”, „wartość” i jako proces wieloetapowy zbudowana z trzech etapów: określenia celu procesu ewaluacji, analizy
30
i wykonania.
Praktyczny wymiar realizowanych projektów na rzecz bezpieczeństwa
i obronności państwa miał w założeniu przyczynić się do podniesienia efektywności
działań instytucji państwowych, a tym samym podniesienia poczucia bezpieczeństwa przez obywateli. Stąd wiele projektów koncentrowało się na zbudowaniu
zaawansowanych narzędzi wspomagających zwalczanie, ujawnianie i przeciwdziałanie terroryzmowi oraz działalności struktur zorganizowanej przestępczości.
W przypadku tego typu rozwiązań jednym z kluczowych elementów jest wdrożenie,
a w dalszej kolejności komercjalizacja wyników. Z założenia więc projekt
badawczo-rozwojowy powinien przynieść spodziewane korzyści zarówno sponsorom, jak i realizatorom. W omawianym obszarze dostrzegalny jest potencjalny
prymat skuteczności działania służb państwowych nad korzyściami ekonomicznymi, czy zakończeniem części projektów patentami. W refleksji uogólniającej
należy stwierdzić:
1. w pewnej części wyniki projektów badawczo-rozwojowych zostały
przekazane służbom nieodpłatnie, na podstawie umów zawieranych
z rektorami uczelni wyższych bądź konsorcjami – szczegółowe informacje
zawarte są na stronie PPBW, http://www.ppbw.pl/pl/narzedzia-przekazanesluzbom;
2. spośród przekazanych rozwiązań informatycznych (zaawansowanych narzędzi agentowych, narzędzi służących do analizy danych itp.) część jest
wykorzystywana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w toku realizowanych zadań;
3. w odniesieniu do niektórych wyników formułowane są krytyczne uwagi
co do zakresu funkcjonalnego przekazanych wyników oraz dublowaniu
zakresu i funkcji oprogramowania z już działającym tego typu rozwiązaniami komercyjnymi;
4. jeden z kluczowych projektów jeszcze przed uruchomieniem fazy testów
przez część mediów i organizacji broniących praw i wolności obywatelskich, został nazwany następcą ACTA, w tym grupa polityków określiła
go „orwellowskim systemem wielkiej inwigilacji”; na skutek licznych głosów
krytyki ówczesny szef MSW na posiedzeniu komisji administracji i spraw
wewnętrznych przyznał, że „projekt zaburza równowagę między bezpieczeństwem a wolnością i prywatnością obywateli (...)” a „naukowcy
pracujący nad systemem nie zadbali, by rozwiać wątpliwości obywateli”.
Ostatecznie minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o wycofaniu się
31
resortu z projektu.
30

J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna Wolters Kluwer. Warszawa
2013, s. 28-31.
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D. Maciejasz, MSWiA wycofuje się z INDECT. Władza przestraszyła się Orwella, Wyborcza.pl,
http://wyborcza.pl/1,76842,11559474,MSWiA_wycofuje_sie_z_INDECT__Wladza_przestraszyla.html
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Streszczenie
Tematyka artykułu koncentruje się na kwestiach projektów realizowanych i wdrażanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczeństwo obecne
uważane jest za jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na ekonomiczny,
kulturowy i intelektualny rozwój państwa. Stąd dużą rolę w budowaniu bezpieczeństwa
należy przypisać informatycznym projektom B&R, których zadaniem jest wspieranie
organów bezpieczeństwa w zwalczaniu zagrożeń. Wskazana najnowsze trendy
zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
W artykule ujęto najważniejsze metodyki zarządzania projektami IT, do których należą:
PMI, PRINCE2, Agile.
Słowa kluczowe: projekt IT, zarządzanie projektami IT, cyberbezpieczeństwo,
terroryzm, bezpieczeństwo i porządek publiczny
Summary
The subject of the article is focused on the issues of projects realized and
implemented for public safety and order. Current security is the most important
of factorsaffecting influence an economic, cultural and intellectual development of the
state. Therefore, an important role in building security should be attributed to IT B&R
projects, whose task to support security authorities in combating threats. The latest
security risk trends resulting from the development of the information society
are indicated. The article presents the most important IT project management methods,
for instance: PMI, PRINCE2, Agile.
Kay words: IT project, IT project management, cybersecurity, terrorism, security
and public order
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FUNKCJONOWANIE PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (PUE ZUS) W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ
DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Wprowadzenie
Inspiracją do powstania tej publikacji były działania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych polegające na promocji Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
w popularnym serialu telewizyjnym „Ojciec Mateusz”. Kiedy jeden z bohaterów,
prowadzący własną firmę, narzeka, że musi udać się do urzędu i załatwić
formalności, serialowa Justyna Malec, grana przez popularną aktorkę Tamarę
Arciuch proponuje mu skorzystanie właśnie z PUE, bo jak tłumaczy: „To jest taki
e-urząd, bez ruszania się z domu, pracy. Wszystko załatwia pan przez komputer
i na pewno poradzi pan sobie sam”. W innej scenie PUE jest promowana przez
Natalię Borowik, postać graną przez znaną i cenioną aktorkę Kingę Preis, która
1
stwierdza: „Teraz to w tym ZUS-ie wszystko można załatwić przez komputer”.
Celem publikacji jest bliższe przyjrzenie się, jak funkcjonowanie PUE koreluje
z osiąganiem przez osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
szeroko pojętych możliwości pełnego rozwoju psychospołecznego, czyli zapewnienia sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa społecznego. Zgodnie bowiem
z ujęciem A. Skrabacz, bezpieczeństwo społeczne to „jedna z kategorii bezpieczeństwa narodowego i oznacza ochronę egzystencjalnych podstaw życia ludzi,
zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych
i duchowych) oraz realizację aspiracji życiowych przez tworzenie warunków
2
do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne”. Czy PUE
rzeczywiście jest pomocnym narzędziem w realizacji aspiracji życiowych Polaków?
A może trzeba „przedefiniować” aspiracje życiowe w dobie bardzo szybko
zachodzących zmian psychospołecznych?
Zasadnym wydaje się ponadto zwrócenie uwagi na to, co powinno niepokoić
w kontekście bezpieczeństwa społecznego przyszłych pokoleń: czy w przyszłości
nie grozi nam zjawisko, które można nazwać wykluczeniem cyfrowym? Pojęcie
1

2

Zob.: A. Zwoliński, ZUS kosztuje nas ponad 4 mld zł. Ile poszło na Ojca Mateusza i Lato z Radiem?
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus;kosztuje;nas;ponad;4;mld;zl;ile;poszlo;na;oj
ca;mateusza;i;lato;z;radiem,5,0,1415941.html (pobrano 10.02.2018 r.) oraz M. Wąsowski, „To taki eurząd, bez wychodzenia z domu”, czyli jak ZUS i inni reklamują się w serialach za setki tysięcy
złotych, http://natemat.pl/102971,to-taki-e-urzad-bez-wychodzenia-z-domu-czyli-jak-zus-i-inni-reklamu
ja-sie-w-serialach-za-setki-tysiecy-zlotych (pobrano 10.02.2018 r.).
A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa 2012,
s. 31-45.
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„wykluczenia cyfrowego” nawiązuje do koncepcji „wykluczenia społecznego”
rozumianego jako brak dostępu do określonych dóbr niezbędnych do normalnego
funkcjonowania w społeczeństwie. Ukształtowało się̨ ono w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku jako odzwierciedlenie wielowymiarowości życia
społecznego. Zdaniem autorów „Diagnozy społecznej 2013”: „Wykluczenie
społeczne oznacza, że dana jednostka lub jakaś́ grupa społeczna będąc członkami
wspólnoty (najczęściej chodzi o wspólnotę̨ obywateli państwa) nie może
uczestniczyć́ w pełni w ważnych dziedzinach życia tejże wspólnoty. Często przy
tym dodaje się̨, że ograniczenie to nie wynika z przekonań́ tych, którzy
są̨ wykluczeni, ale z deficytów całkowicie lub w dużej mierze niezależnych
od wykluczonych. Wykluczenie dotyczyć́ może pracy, konsumpcji, uczestnictwa
3
w kulturze, życiu społeczności lokalnych i w polityce”. A. Stawicka w swoim
opracowaniu zatytułowanym „Wykluczenie cyfrowe w Polsce” wyjaśnia: „Wykluczenie cyfrowe, choć́ tożsame z wykluczeniem społecznym ze względu na skutki,
jest jednak zjawiskiem bardziej złożonym, na które składa się̨ wiele różnych
czynników decydujących o znalezieniu się̨ w grupie osób zagrożonych. W grę̨
wchodzi zarówno fizyczny dostęp do Internetu, jak również̇ cała gama przesłanek
natury psychologicznej. Aby skutecznie przeciwdziałać́ e-wykluczeniu należy
.4
zidentyfikować́ i przeanalizować́ wagę̨ każdego z nich” W dalszej części publikacji
badaczka dzieli wykluczenie cyfrowe na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje
czynniki natury obiektywnej, czyli technologicznej. Należą̨ do nich: dostęp
do infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, ale także jakość tego sprzętu. Drugą
stanowią przyczyny psychologiczne (subiektywne), takie jak obawy związane
z korzystaniem z Internetu, motywacja, umiejętności oraz ich poziom. Jednostka
ulega wykluczeniu, gdy nie uczestniczy w życiu zbiorowym lub też nie przejawia
5
aktywności obywatelskiej. Zagadnienie wydaje się być warte głębszego zastanowienia.
Kilka słów o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją administracji
publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego
ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24 października 1934 r. na mocy
rozporządzenia Prezydenta Ignacego Mościckiego, który połączył kompetencje
pięciu ówcześnie funkcjonujących izb ubezpieczeniowych. Zgodnie z ustawą
o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby
i macierzyństwa, zwane „ubezpieczeniem chorobowym” oraz ubezpieczenie
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane „ubezpieczeniem
6
wypadkowym” . Oprócz zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych Zakład
3

T. Panek, J. Czapiński, Wykluczenie społeczne (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna
2013: Warunki i jakość́ życia Polaków, Warszawa 2013, s. 385.
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Zob.: H. Silver, Social Exclusion and social solidarity: Three paradigms, „International Labour Review”
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erty,%20Inequality%20and%20Social%20Exclusion%20(General)/Articles%20(UK%20general)/Silver
-Social%20Exclusion%20and%20Social%20Solidarity.pdf (pobrano 10.02.2018 r.)
6
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 1.07.2016 r. poz. 963 z późn. zm.).
4
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realizuje liczne obowiązki o charakterze pozaubezpieczeniowym. Zajmuje się
ponadto poborem składek na ubezpieczenia społeczne, ich ewidencją oraz
waloryzacją. Zakład wylicza i wypłaca emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do
pracy, renty rodzinne, szkoleniowe, a także wykonuje orzecznictwo o niezdolności
do pracy. Osoby zagrożone niezdolnością do pracy kieruje na bezpłatne turnusy
rehabilitacyjne. ZUS zapewnia wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich,
również dla mężczyzn w okresie urlopu ojcowskiego oraz dla obojga rodziców
w czasie urlopu rodzicielskiego. Do zadań powierzonych Zakładowi należy
pobieranie i przekazywanie innym instytucjom państwowym składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. ZUS zarządza największym państwowym funduszem celowym –
Funduszem Ubezpieczeń Społecznych (FUS), jak również Funduszem Emerytur
Pomostowych i Funduszem Rezerwy Demograficznej. Pracownicy Zakładu są
dostępni dla klientów w każdym powiecie w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że
w odbiorze społecznym do najistotniejszych zadań ZUS należy w pierwszym
rzędzie zapewnienie pokrycia potrzeb finansowych osób ubezpieczonych
w przypadku wystąpienia zdarzeń życiowych określanych często w literaturze
7
przedmiotu mianem „ryzyka socjalnego”. Chodzi tutaj przede wszystkim o wypłatę
świadczeń osobom uprawnionym – emerytur, rent oraz zasiłków. Wypłata
świadczeń stanowi realizację gwarancyjnej funkcji zabezpieczenia społecznego
i tworzy poczucie socjalnego bezpieczeństwa. Tym samym przyczynia się do
8
zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo socjalne stanowi istotny
element bezpieczeństwa społecznego, pojmowanego jako nie tylko stan wolności
od niedostatku materialnych środków utrzymania, ale również jako istnienie
9
realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek.
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS)
Komunikując się z klientami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje
tak zwane „tradycyjne media”, jak również „nowe media”. Terminu „nowe media”
autorzy będą używać w kontekście interaktywności przekazu i możliwości
wpływania odbiorcy na generowane treści. Za „media tradycyjne” („stare media”)
uznają natomiast media o przekazie linearnym (prasa, radio, telewizja), które są
pozbawione interaktywności oraz bezpośredniego wpływu odbiorcy na treści
przekazywane przez nadawcę. Wykorzystując „stare media” Zakład wydaje
czasopisma, poradniki, ulotki, gazetki, a jego pracownicy często zabierają głos na
łamach prasy, pojawiają się również w radiu i telewizji. Jednak istotnym elementem
komunikacji jest reagowanie na trendy i zmiany zachodzące w środowisku
społecznym. Zakład, chcąc utrzymać kontakt ze swoją publicznością powinien się
do nich dostosowywać. Stąd bierze się wykorzystywanie „nowych mediów”, czego
przykładem jest funkcjonowanie witryny internetowej Zakładu oraz Platformy
Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Warto odnotować, że Zakład Ubezpieczeń
7

Zob.: J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 14.
Oczywiście, jeżeli utożsamiamy bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem obywateli. Więcej
na ten temat: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2009,
s. 52, 177.
9
B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej. Warszawa 2001, s. 20.
8
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Społecznych jest wydawcą szczególnego segmentu mediów, łączy bowiem
zadania ustawowe z funkcjami informacyjnymi. Do ustawowego zakresu jego
działania należy między innymi prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych
i kont płatników składek oraz popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Ponadto Zakład wielką uwagę poświęca na informowanie swoich klientów,
czyli płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców o przysługujących
im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach. Jednym ze strategicznych celów
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 jest doskonalenie standardu
obsługi klientów poprzez rozwój usług cyfrowych, usprawniających wymianę
informacji i dokumentów oraz ułatwiających elektroniczny i telefoniczny kontakt
10
klientów z Zakładem.
Uruchomiona 15 czerwca 2012 roku Platforma Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług
11
świadczonych przez ZUS. Jednym z jej najważniejszych elementów jest portal
internetowy PUE, który umożliwia załatwienie większość spraw przez Internet.
Z PUE może skorzystać każdy, kto ukończył 18 lat, założy konto na PUE
i potwierdzi swoją tożsamość. PUE umożliwia wgląd do danych zgromadzonych
w ZUS, przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych, składanie wniosków
i otrzymywanie na nie odpowiedzi, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi
z ZUS, umawianie się na wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. PUE
ZUS adresowana jest do trzech rodzajów odbiorców: ubezpieczonych, płatników
składek oraz świadczeniobiorców. Osoby ubezpieczone mogą sprawdzić swoje
dane zapisane na koncie w ZUS, mają również dostęp do informacji o stanie konta
ubezpieczonego oraz wystawionych zwolnieniach lekarskich. Przedsiębiorcy
zatrudniający do stu osób mają możliwość korzystania z aplikacji ePłatnik, która
jest częścią PUE ZUS. EPłatnik jest internetowym odpowiednikiem programu
Płatnik. Za pomocą tej aplikacji płatnicy składek mogą m.in. zgłaszać pracowników
do ubezpieczeń, wypełniać i przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS. Platforma Usług Elektronicznych umożliwia również
składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem
składek i odbieranie gotowych zaświadczeń. Świadczeniobiorcy, dzięki Platformie
Usług Elektronicznych, mają dostęp do m.in. informacji o dochodach uzyskanych
od ZUS oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego przez ZUS, mogą
również zarezerwować wizytę w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS zgodnej
z ich adresem zamieszkania oraz składać wnioski o zmianę swoich danych.
Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność Wirtualnego Doradcy, która
umożliwia użytkownikom, poprzez symulację rozmowy, uzyskanie interesujących
ich informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe usługi świadczone w ramach PUE ZUS
obejmują Centrum Obsługi Telefonicznej, zusomaty i system kierowania ruchem
klientów we wszystkich placówkach ZUS. Centrum Obsługi Telefonicznej
to infolinia, która umożliwia: bez autoryzacji – osobom, które nie mają konta
na PUE – uzyskanie informacji ogólnych, po autoryzacji – osobom, które mają
konto na PUE: otrzymywanie informacji o danych zapisanych na kontach w ZUS,
10

Zob. Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020, http://www.zus.pl/o-zus/onas/strategia-zus/strategia-rozwoju-zus-na-lata-2016-2020 (pobrano 10.02.2018 r.).
11
Zob. Informacje dotyczące PUE, http://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznychpue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue (pobrano 10.02.2018 r.).
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składanie wniosków i reklamacji, rezerwowanie wizyt w wybranej placówce ZUS,
kontaktowanie się za pomocą e-maila, Skype’a, czatu. Zusomaty to samoobsługowe urządzenia, dostępne przez całą dobę w wybranych placówkach ZUS, za
pomocą których można złożyć wniosek do ZUS zarówno w formie papierowej, jak
i elektronicznej, skorzystać z portalu PUE i strony internetowej zus.pl, skontaktować się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej. Z zusomatów mogą też
skorzystać bez przeszkód osoby na wózkach inwalidzkich (dzięki monitorowi, który
ulokowany jest na wysokości wózka), a także osoby z innymi niepełnosprawnościami. System kierowania ruchem klientów we wszystkich placówkach ZUS
służy klientom do zaplanowania terminów wizyt w ZUS i w ten sposób racjonalizacji
czasu oczekiwania. Na przykładzie PUE ZUS można pokusić się o kilka
generalnych spostrzeżeń dotyczących natury mediów interaktywnych. W zasadzie
programy komputerowe stanowią produkty anonimowe, bowiem w rzeczywistości
wirtualnej indywidualny autor właściwie nie występuje. Zastępuje go grupa osób
połączona skomplikowanymi relacjami produkcyjnymi, artystycznymi i osobistymi.
Aby zapełnić tę lukę, Piotr Sitarski wprowadza pojęcie „wielkiego programisty”
tworzącego obrazy i dźwięki, które percypować może odbiorca. „Wielki programista” odpowiada za wygląd i strukturę stworzonego przez siebie świata, dostarcza
taki model świata, w którym interakcja jest możliwa. W konsekwencji użytkownicy
programu nie mają wpływu na konstrukcję tego świata i nie wchodzą w interakcję
z jego twórcą. „Wielki programista” komunikuje kontekst umożliwiający interakcję,
ale nie jest on tej interakcji uczestnikiem. Nie jest on również odpowiedzialny
za wszystkie procesy komunikacyjne, które umożliwia. Dzięki temu kolejne seanse
wirtualne nie muszą być identyczne pod względem treści, chociaż oczywiście
zakres działań użytkowników jest ograniczony do tego, co daje się zinterpretować
12
w kategoriach danego programu. Każdy użytkownik programów komputerowych
powinien o tym pamiętać. Nie można również wykluczyć możliwości, że istnieją
takie aspekty bytowania człowieka, których nie da się sprowadzić do postaci
cyfrowej.
Polacy przeglądający strony urzędów i instytucji publicznych najczęściej
poszukują danych adresowych, kontaktowych i dotyczących godzin funkcjonowania instytucji (74% badanych korzysta w tym celu ze strony internetowej kilka
razy w roku, 18% raz w roku lub rzadziej, 8% nigdy), chcą dowiedzieć się, jak
załatwić sprawę (odpowiednio 66%, 25%, 9%), znaleźć informację o prawach
i obowiązkach wynikających z przepisów prawnych (57%, 29%, 14%). Częstą
przyczyną odwiedzania stron internetowych urzędów i instytucji publicznych
jest pobieranie lub wypełnianie formularzy (52%, 34%, 14%). Umiarkowanym
zainteresowaniem internautów cieszy się poznawanie danych statystycznych,
raportów (38%, 36%, 27%) jak również przedstawianie opinii, zabieranie głosu
w konsultacjach, dyskusjach i głosowaniach (27%, 34%, 39%). Znajomość PUE
ZUS deklaruje 66% respondentów. Jest to najbardziej popularny serwis wśród
13
internautów. Na początku lutego 2018 roku na PUE zarejestrowano ponad

12

P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Kraków
2002, s. 82-86.
13
Zob. E-administracja w oczach internautów – raport z badania 2016, Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, s. 15-16, https://mc.gov.pl/files/raport_pbs_mc_e_administracja_12.09.2016.pdf (pobrano
10.02.2018 r.).
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14

2,1 mln kont użytkowników. Czy jest to liczba imponująca? Dla porównania
na dzień 31 marca 2017 r. liczba ubezpieczonych (osoby fizyczne) podlegających
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyniosła ponad 15,1 mln osób, a liczba
aktywnych płatników składek przekroczyła 1,9 mln. W grudniu 2016 r. liczba osób
pobierających emerytury wypłacane przez ZUS wyniosła ponad 5,1 mln osób, zaś
liczbę osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne
15
wypłacane przez ZUS obliczono na ponad 2,3 mln osób. Jeżeli zestawimy
powyższe dane z wynikami badań społecznych zgodnie z którymi ponad 72%
polskich gospodarstw domowych posiada komputer i dysponuje dostępem
16
do Internetu, na postawione pytanie wypada udzielić odpowiedzi negatywnej.
Co ciekawe, największą przeszkodą w korzystaniu z Internetu nie są obecnie
„twarde bariery” jak brak odpowiednich urządzeń, cena dostępu do sieci czy
miejsce zamieszkania, ale, jak wskazują raporty „Diagnozy Społecznej”, brak
17
potrzeby oraz odpowiednich umiejętności. W tym miejscu warto przytoczyć
refleksję A. Barda i J. Soderqvista, że nowe technologie nie tylko demokratyzują
dostęp do wielu treści oraz oferują możliwość ich kreowania, ale jednocześnie
18
dzielą społeczeństwo na sieciową elitę (netokrację) i plebs (konsumtariat).
Ludzie, którzy nie potrafią posługiwać się nowymi technologiami stają się według
określenia Tomasza Goban-Klasa „klasą banitów – wykluczonych z dobrodziejstw
19
informacyjno-medialnej cywilizacji”. Z tego punktu widzenia „stare media” okazują
się być mniej wykluczające, czyli bardziej demokratyczne. Zagadnienie to wymaga
jednak odrębnego opracowania.
Wolni czy zniewoleni?
W literaturze przedmiotu trwa spór jakim mianem określać odbiorców „nowych
mediów”. Niektórzy autorzy podkreślają, że pojęcie „użytkownika” jako całkowicie
zindywidualizowane, sprywatyzowane i ograniczone do indywidualnej osoby byłoby
tutaj nie na miejscu, dlatego bardziej adekwatne określenie to „publiczność”, które
wiąże się z angielskim terminem public, zawierającym konotacje jej otwartości,
20
nieograniczoności i płynności. Nie wdając się w spory terminologiczne, autorzy
artykułu formułują tezę badawczą, że odbiorcy mediów interaktywnych przyjmują
zdecydowanie postawę aktywną, co przejawia się zarówno w aspektach psychicznych, jak również fizycznych odbioru. Interesująca w tej dziedzinie jest teoria
Wiesław Godzica, który twierdzi, że odbiorcy zwracają się w kierunku nowych
mediów, ponieważ poszukują przyjemności. Charakteryzuje on nową sytuację
odbiorczą za pomocą trzech właściwości. Pierwsza z tych cech to „uspołecznienie”,
co oznacza, że odbiorca nowych mediów nastawiony jest prospołecznie, szuka
w nich kontaktu z innymi i znajduje go. Chodzi tutaj również o zjawiska otaczające
14

www.zus.pl (pobrano 10.02.2018 r.).
Zob. Portal Statystyczny ZUS, http://psz.zus.pl/kategorie/platnicy-skladek/ubezpieczenia-emerytalnei-rentowe (pobrano 10.02.2018 r.).
16
D. Batorski, Technologie i media w domach i w życiu Polaków (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.),
Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa 2015, s. 355.
17
Tamże, s. 360-361.
18
A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.
19
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.
Warszawa 2004, s. 305-306.
20
A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Publiczność mediów w epoce cyfrowej. Warszawa 2016,
s. 9.
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media interaktywne jak na przykład rozmowy towarzyskie zogniskowane wokół
tematów w tych mediach prezentowanych. Druga cecha nowej sytuacji odbiorczej
jest rozwinięciem poprzedniej i wiąże się ściśle z przyjemnością interaktywności.
Wiesław Godzic utrzymuje, że uczestnik rzeczywistości wirtualnej pragnie kontaktu
i komunikowania, ponieważ sprawiają one przyjemność. Trzecią, zdecydowanie
najistotniejszą cechą nowej sytuacji odbiorczej jest kontrola znaczeń: „jedną
z głównych przyjemności uzyskiwanych w trakcie kontaktu ze współczesnymi
komunikatami audiowizualnymi, jest przyjemność kontrolowania znaczenia
nadawanego zjawiskom przez kulturę i ideologię dominującą oraz tworzenia
własnego znaczenia przez grupy i jednostki: znaczenia będącego wyrazem oporu
21
wobec hegemonii”. Wynika z tego, że przyjemność płynąca z zanurzenia
w środowisku interaktywnym to możliwość oddziaływania na świat realny
i dokonywania w nim zmian. Kolejną istotną cechą komunikacji prowadzonej za
pomocą mediów elektronicznych jest jej mniej formalny przebieg. W przypadku
PUE ZUS odformalizowanie kontaktu z urzędem oraz jego demokratyzacja,
polegająca na tym, że konto założyć może każdy ubezpieczony, płatnik składek
i świadczeniobiorca dysponujący dostępem do komputera, smartfonu czy tabletu
połączonego z siecią Internet zdecydowanie wzmacniają podmiotowość obywateli
jako uczestników komunikacji. Z doświadczenia zawodowego autorów opracowania wynika, że wykorzystując dane zawarte na indywidualnych kontach w PUE
ZUS zainteresowani często wykazują inicjatywę w kierunku kwestionowania takich
zapisów księgowych na kontach, które w ich przekonaniu nie są zgodne
z rzeczywistością. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących
danych osobowych, danych adresowych, kwot składek lub braku składek
ubezpieczeni kierują wnioski do płatników składek w celu wyjaśnienia, czy
w dokumentach przekazanych do Zakładu zostały podane prawidłowe dane.
W przypadkach, gdy płatnik stwierdzi, że poprawnie sporządził dokumenty
ubezpieczeniowe i przekazał je do ZUS oraz dokonał prawidłowych wpłat
na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, albo płatnik już nie istnieje lub z innych
przyczyn wyjaśnienie nieprawidłowości nie jest możliwe u płatnika składek – wiele
osób decyduje się na złożenie reklamacji w ZUS. Należy w tym miejscu podkreślić,
że w sytuacji, gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika składek w celu wyjaśnienia
nieprawidłowości, płatnik zobowiązany jest dokonać analizy dokumentów
przekazanych do ZUS i poinformować ubezpieczonego o jej wynikach. Zasadniczo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych do ZUS dokumentach, płatnik składek powinien przekazać do ZUS odpowiednie korygujące i/lub
22
brakujące dokumenty ubezpieczeniowe zgłoszeniowe i/lub rozliczeniowe. Jeżeli
płatnik nie wykonuje swoich obowiązków, istnieją przesłanki do podjęcia próby
wyjaśnienia stanu faktycznego przez Zakład w postępowaniu kontrolnym. Warto
podkreślić duże znaczenie praktyczne omawianych zagadnień. Niejednokrotnie
od prawidłowo złożonych w ZUS dokumentów zależą uprawnienia świadczeniobiorców do zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, emerytur,
rent, państwowej opieki zdrowotnej, zasiłków dla bezrobotnych czy świadczeń
przedemerytalnych. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia PUE ZUS może
21
22

W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996, s. 222.
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być wykorzystywana jako niezwykle użyteczne narzędzie umożliwiające społeczną
kontrolę przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, prawa
podatkowego oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specyficzną
cechą tak sprawowanej kontroli jest jej rozproszenie, które przekłada się
na ogromną liczbę podmiotów ją wykonujących (potencjalnie może być to każdy
ubezpieczony) oraz całkowite odformalizowanie (jest ona niezależna od kontroli
sprawowanej przez powołane w tym celu instytucje państwowe takie jak
Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe czy Zakład Ubezpieczeń
Społecznych). W takim wypadku działania użytkowników ZUS PUE podejmowane
w świecie wirtualnym wywołują bezpośrednie skutki w świecie rzeczywistym,
ponieważ obowiązkiem płatników składek oraz Zakładu jest niezwłoczna reakcja
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Na podstawie omawianych
zagadnień wyłania się następujące pytanie: Czy aktywność odbiorców mediów
interaktywnych można utożsamić z ich wolnością? Wydaje się przecież,
że posługiwaniu się mediami interaktywnymi nie zawsze towarzyszy przyjemność,
lecz wprost przeciwnie, narastająca frustracja zwłaszcza wtedy, kiedy uświadamiamy sobie różne ograniczenia w ich zastosowaniu. Codzienne doświadczenia
płynące z wykorzystywania mediów interaktywnych podpowiadają, że to raczej
odbiorca musi dostosowywać się do programu, jeżeli chce z niego skorzystać.
Robert Cathart i Gary Gumpert uważają, że w komunikacji człowieka
z komputerem zaprogramowany zostaje nie tylko komputer, ale przede wszystkim
użytkownik: „w istocie >zaprogramowany< zostaje użytkownik – tak, by posługiwał
się komunikatami dostosowanymi do wymogów komputera. W efekcie – komputer
23
panuje nad przebiegiem procesu komunikowania i określa jego wynik”. W ujęciu
tych badaczy aktywność użytkownika jest z góry określona przez program, a zatem
prowadzi de facto do ograniczenia zakresu jego działań. Innymi słowy, im większa
aktywność odbiorcy tym mniejszy zakres jego wolności. Człowiek zostaje więc
zredukowany do postaci zrozumiałej przez maszynę. Odnosząc się do w tak
sformułowanego zarzutu należy podkreślić, iż wprawdzie uczestnik rzeczywistości
wirtualnej ma do dyspozycji tylko skończoną liczbę możliwości, jego decyzje są
zatem pseudowyborami, to jednak wkraczając w świat rzeczywistości wirtualnej
powinien on być świadomy jego ograniczeń. Dlatego nie wydaje się by rzeczywistość wirtualna ograniczała wolność użytkownika w większym stopniu niż miało
to miejsce w epoce „starych mediów”.
PUE ZUS a bezpieczeństwo socjalne obywateli
W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo narodowe
każdego państwa w znacznym stopniu zależy od ochrony egzystencjalnych
podstaw życia jego obywateli, zapewnienia im możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb, zarówno materialnych, jak i duchowych, realizacji aspiracji
życiowych poprzez tworzenie warunków do pracy i nauki oraz istnienia sprawnego,
o szerokim zasięgu działania i wysokiej jakości świadczonych usług systemu
zabezpieczenia społecznego. Systemy zabezpieczenia społecznego, obejmujące
cały katalog ryzyk socjalnych, są obecnie standardem w zdecydowanej większości
państw świata. Ich funkcjonowanie jest ściśle związane z realizacją celu
23
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społecznego, jakim jest zapewnienie środków do życia osobom, które z racji
choroby czy podeszłego wieku nie osiągają bieżącego dochodu. W teorii
zabezpieczenia społecznego wypracowano trzy zasady (metody, techniki)
zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniową, zaopatrzeniową i opiekuńczą.
Według A. Rajkiewicza z pierwszą mamy do czynienia wówczas gdy opłacana jest
składka na rzecz instytucji ubezpieczeniowej; druga – stosowana jest do
określonych grup ludności, które mają uprawnienia do świadczeń ze strony
państwa (bez opłacania składek); trzecia odnosi się z reguły do tych jednostek,
które nie mają ustalonych uprawnień ubezpieczeniowych czy zaopatrzeniowych,
a znajdują się w sytuacji wymagającej pomocy; pomoc ta może być udzielana
ze środków budżetowych, organizacji społecznych, zakładowych czy ofiarności
społecznej. W tym przypadku decyduje sytuacja materialna osoby ubiegającej
24
się o pomoc. Rozważania przedstawione w niniejszym artykule dotyczą przede
wszystkim systemu ubezpieczeń społecznych. Bez wątpienia odgrywa on szczególną rolę w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. Wpływa na wzrost bezpieczeństwa socjalnego obywateli i zapewnia ochronę w trudnych sytuacjach
życiowych. Zabezpieczenie to jest niezmiernie istotne dla każdej jednostki,
zarówno w przypadku wystąpienia krótkich przerw w pracy, spowodowanych na
przykład chorobą czy urodzeniem dziecka, jak i w razie długotrwałego zaprzestania
wykonywania aktywności zawodowej, na przykład na skutek wypadku przy pracy.
Warto pamiętać, że w 1999 roku dokonano w Polsce fundamentalnej zmiany
funkcjonowania zasadniczej części ubezpieczeń społecznych, jaką jest system
emerytalny. Od tamtej pory system identyfikuje obsługiwanych przez siebie ludzi
z imienia i nazwiska od momentu ich pojawienia się na rynku pracy. Wpływa
to istotnie na sposób postrzegania systemu ubezpieczeń społecznych jako całości.
Reforma spowodowała wzrost zainteresowania obywateli funkcjonowaniem
poszczególnych części zabezpieczenia społecznego i uzmysłowiła wielu Polakom,
że system ubezpieczeń społecznych jest swoistym urządzeniem, które zapewnia
w przyszłości świadczenie w zamian za opłacane dziś składki. Jako funkcjonujący
zaledwie osiemnaście lat, nowy polski system ubezpieczeń społecznych
potrzebuje wsparcia dostępnego na poziomie indywidualnego obywatela. PUE
ZUS może pełnić w tej dziedzinie ważną rolę zarówno informacyjną, jak
i edukacyjną. Funkcja informacyjna polega przede wszystkim na zapoznawaniu
uczestników systemu z mechanizmami jego funkcjonowania (np. podział systemu
emerytalnego na dwie części) i skutkach jakie wywołują one w sferze ich
uprawnień (np. stan zobowiązań systemu powszechnego wobec każdego
uczestnika systemu). Funkcja edukacyjna może być realizowana poprzez prezentowanie ubezpieczonym, płatnikom i świadczeniobiorcom za pomocą interfejsu
systemu najważniejszych informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych. PUE
ZUS podnosząc zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych jako instytucji
współczesnego państwa tym samym ogranicza powstawanie i rozwój zjawisk
społecznie negatywnych takich jak szara strefa, wykluczenie społeczne osób
nieubezpieczonych czy trwała emigracja zarobkowa. Jednocześnie funkcjonowanie
PUE ZUS sprzyja podnoszeniu świadomości ubezpieczeniowej obywateli, skłania
do przezorności i zapobiegliwości, czyli szukania dodatkowych form ubezpieczenia
oraz działa na rzecz wykształcenia nawyku systematycznego oszczędzania na lata
24
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po zakończeniu aktywności zawodowej. Są to zagadnienia niezwykle istotne
25
wobec malejącej stopy zastąpienia w obecnym systemie emerytalnym. Wszystkie
wspomniane wyżej aspekty działania PUE bezpośrednio przekładają się na
bezpieczeństwo społeczne, które w ujęciu przywoływanych wcześniej badaczy –
M. Księżopolskiego oraz A. Skrabacz – konstytuują dwa elementy: stan wolności
od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienie realnych gwarancji
26
pełnego rozwoju jednostek.
Streszczenie
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE
ZUS), która została uruchomiona w 2012 roku, stanowi wielką innowację
w funkcjonowaniu polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Osoby ubezpieczone zyskały możliwość sprawdzenia swoich danych zapisanych na indywidualnych kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Celem publikacji jest próba
odpowiedzi na pytanie jak funkcjonowanie PUE koreluje z osiąganiem przez
ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych szeroko pojętych
możliwości pełnego rozwoju psychospołecznego, czyli zapewnienia sobie i swoim
bliskim bezpieczeństwa społecznego. Autorzy opracowania analizują również
zjawisko wykluczenia cyfrowego i jego potencjalny wpływ na ilość kont
użytkowników zarejestrowanych na PUE.
Słowa kluczowe: PUE, ZUS, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo
socjalne ubezpieczenia społeczne
Summary
The Polish Social Insurance Institution Electronic Services Platform (PUE
ZUS) which was launched in 2012, has been a key innovation in functioning of the
Polish social insurance system. The insured persons have gained the possibility
to check data entered into their accounts in The Polish Social Insurance Institution
(ZUS). The subject matter of this article is an attempt at finding an answer to the
question how functioning of PUE correlates with achieving of the insured persons
their full psychological as well as social development. Broadly conceived,
psychosocial development of an individual can be summed up as ensuring
to oneself and one’s family social security. Additionally, authors of the paper
analyse the phenomenon of digital exclusion and its potential influence on the
number of accounts registered in PUE.
Key words: PUE, ZUS, virtual reality, social insurance, social security
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SZKOLENIE W OBRONIE CYWILNEJ – PRZYMUS CZY POWINNOŚĆ?
Potencjalne zagrożenia wojenne oraz występujące zagrożenia czasu pokoju
wymuszają przygotowanie i utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego
działania odpowiednio przygotowanych podmiotów ratowniczych. Uzasadniają
także konieczność przygotowania ludności cywilnej i organów administracji publicznej do racjonalnego działania w sytuacji zagrożenia. Wymusza to konieczność
utworzenia jednolitego, zintegrowanego systemu przygotowania społeczeństwa
do realizacji zadań związanych ze skutecznym działaniem w sytuacjach
nadzwyczajnych zagrożeń. Przygotowaniu temu sprzyjać ma system szkolenia
w obronie cywilnej.
Szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej nadawano i nadaje się
znaczącą rolę. Znajduje to potwierdzenie w stosownych aktach prawnych,
1
zarządzeniach i programach szkolenia.
Przyjęty system szkolenia z zakresu obrony cywilnej wyróżniał także podmioty
szkolenia, takie jak: kadra i specjaliści administracji państwowej i samorządowej,
kadra i specjaliści podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych; formacje
obrony cywilnej; ludność (w szkołach, w zakładach pracy, w społecznościach
lokalnych, poprzez wolontariaty).
Realizacja tego szkolenia w określonym cyklu (cztero- lub pięcioletnim)
zapewniała w praktyce przygotowanie do wykonywania zadań obrony cywilnej
z uwzględnieniem rotacyjności kadr, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej były i są
ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:
1. przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań
z zakresu obrony cywilnej,
2. przygotowanie pracowników administracji publicznej, zakładów pracy oraz
formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
3. doskonalenie nabytych przez podmioty – o których mowa w pkt. 1 i 2 –
2
umiejętności do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej .

1

2

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.); Uchwała
nr 111 Rady Ministrów z 18 maja 1973 r. w sprawie obrony cywilnej; Uchwała nr 112 Rady Ministrów
z 18 maja 1973 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony; Wytyczne
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 26.08.1975 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu szkolenia ludności
w dziedzinie obrony cywilnej; Wytyczne szefa OCK z 20 listopada 1976 r. w sprawie doboru,
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i obrony cywilnej; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad
organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
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W tym miejscu należy podkreślić, iż cele szkolenia w każdym z okresów
obowiązywania stosownych podstaw prawnych były w zasadniczym stopniu
3
zbliżone do współcześnie założonych.
Nadal jednak wypracowuje się nowe poglądy na organizację szkolenia
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Potwierdzeniem takiego podejścia
mogą być kolejne wytyczne i treści w nich zawarte. W tym miejscu należy wskazać,
iż nie we wszystkich znajdziemy odniesienie prawne dotyczące szkolenia ludności
niezorganizowanej. W ostatnim dwudziestoleciu zauważamy to dopiero w stoso4
wnych wytycznych z 11 stycznia 2016 roku. Tym samym pewien mankament
został wyeliminowany, chociaż w celach tego szkolenia – wymienionych w powyższych wytycznych – czytelnik tego nie odnajdzie.
Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym
(wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. Obowiązkowi
szkolenia podlegają:
„1. na szczeblu centralnym:
a) wojewodowie i marszałkowie województw,
b) dyrektorzy generalni i dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich,
c) dyrektorzy lub kierownicy komórek organizacyjnych ministerstw
i urzędów centralnych właściwych w sprawach obrony cywilnej,
d) komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej oraz komendanci wojewódzcy Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, szefowie oddziałów Straży Granicznej oraz dyrektorzy biur
komend głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej właściwych w sprawach obrony cywilnej,
e) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw
obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla wojewódzkiego;
2. na szczeblu wojewódzkim:
a) starostowie,
b) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
c) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw
obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla powiatowego
i gminnego,
d) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego,
e) komendanci powiatowych formacji obrony cywilnej;
3. na szczeblu powiatowym:
a) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych,
b) nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,
c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla powiatowego,
d) komendanci gminnych formacji obrony cywilnej;
3

W wytycznych z 18 grudnia 2003 r. mówi się, iż celem jest „1) nabywanie umiejętności współdziałania
organów administracji publicznej z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi ochrony ludności
i obrony cywilnej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi podczas planowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych; 2) przygotowanie organów administracji rządowej i samorządowej oraz
pracowników urzędów i zakładów pracy do wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony
cywilnej; 3) kształtowanie świadomości osób nim objętych poprzez doskonalenie znajomości
i wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej, a także doskonalenie kierowania i zarządzania
w sytuacjach zagrożeń.
4
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
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4. na szczeblu gminnym:
a) kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w zakładach pracy
wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej,
b) nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,
c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla gminnego,
d) pracownicy zakładów pracy,
e) ludność niezorganizowana;
5. na szczeblu zakładów pracy:
a) pracownicy zakładów pracy,
b) komendanci zakładowych formacji obrony cywilnej,
5
c) formacje obrony cywilnej szczebla zakładowego”.
6
Stosownie do szczebla organizowanego szkolenia jego organizatorami są:
a) Szef Obrony Cywilnej Kraju – na szczeblu centralnym,
b) szef obrony cywilnej województwa – na szczeblu wojewódzkim,
c) szef obrony cywilnej powiatu – na szczeblu powiatowym,
d) szef obrony cywilnej gminy – na szczeblu gminnym,
e) kierownik zakładu pracy – w zakładzie pracy.
Szkolenia z zakresu obrony cywilnej organizowane są na poziomie
podstawowym, doskonalącym i specjalistycznym w formie zajęć teoretycznych
i praktycznych. Wskazuje się też na ćwiczenia – jako formę szkolenia praktycznego
– których organizację i sposób przeprowadzania określają odrębne wytyczne.
Szkolenia podstawowe są organizowane przez właściwych terytorialnie
szefów obrony cywilnej oraz kierowników zakładów pracy na podstawie planów
oraz programów szkoleń. Zaznaczyć przy tym należy, iż program szkolenia na
szczeblu terenowym opracowuje organizator szkolenia na podstawie założeń
programowych określonych w Załączniku 1 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
Załącznik ten zatytułowany „Założenia programowe do szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym z zakresu obrony cywilnej” ujmuje: cel szkolenia;
treści edukacyjne; proponowane metody realizacji zadań dydaktycznych; środki
i materiały dydaktyczne; czas szkolenia; ewaluację.
Jako cel szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym z zakresu obrony
cywilnej wskazuje się przygotowanie podmiotów podlegających obowiązkowi
szkolenia, o których mowa wyżej, „…do właściwej realizacji zadań administracji
publicznej oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na efektywną realizację
7
zadań z zakresu obrony cywilnej”.
Osiągnięcie założonego celu szkolenia ma zapewnić realizacja programu
szkolenia podstawowego, uwzględniającego – w zależności od potrzeb
uczestników szkolenia – stosowne treści edukacyjne oraz inne z zakresu obrony
cywilnej. Wśród treści edukacyjnych wymienia się między innymi takie tematy, jak:
„1. międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących obrony
cywilnej oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania;
2. obrona cywilna w systemie obronności Państwa;
5

Tamże, § 3.
Tamże, § 4.
7
Załącznik nr 1 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad
organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
6
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3. zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji,
straży w zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania;
4. wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
5. formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie,
zasady osiągania gotowości do działania;
6. psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym oraz
ratownikom;
7. sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, rola mediów w sytuacjach kryzysowych;
8. praktyczna realizacja zadań obrony cywilnej, w tym:
- reklamowanie osób funkcyjnych, nadawanie przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej,
- założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania,
- wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności,
- ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia,
- logistyka w obronie cywilnej;
9. zadania organizacji pozarządowych w systemie obrony cywilnej.
W założeniach programowych do szkolenia podstawowego na szczeblu
terenowym z zakresu obrony cywilnej proponuje się, aby zajęcia podczas tego
szkolenia były prowadzone takimi metodami, jak: wykład, dyskusja, zajęcia
praktyczne, pokaz, e-learning. Jako środki i materiały dydaktyczne wymienia się:
przykłady dokumentacji (planistycznej, operacyjnej, prewencyjnej, itd.); prezentacje
multimedialne; filmy edukacyjne; edukacyjne narzędzia informatyczne (programy
komputerowe, internet); pomoce dydaktyczne (np. sprzęt łączności, ochrony
osobistej itp.) oraz literaturę zalecaną przez wykładowców.
8
Program szkolenia podstawowego powinien zawierać minimum 4 godziny
dydaktyczne (jedna godzina dydaktyczna w wymiarze 45 minut). Zaleca się przy
tym, aby zajęcia dydaktyczne w danym dniu nie przekraczały 8 godzin.
Pod pojęciem „ewaluacja” należy rozumieć zespół przedsięwzięć mających na
celu ocenę przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych,
w odniesieniu do założonych celów, służących doskonaleniu tego procesu.
Powinna ona być realizowana poprzez kontrolę i ocenę osiągnięć uczestnika
szkolenia obejmującą samoocenę, sprawdzian końcowy, frekwencję na szkoleniu
oraz ocenę szkolenia (ocenę kadry dydaktycznej, ocenę programu, ocenę
organizacji szkolenia, ocenę infrastruktury materialnej i organizacyjnej. Wyniki
ewaluacji powinny stanowić (jeżeli nie stanowią) podstawę do nowelizacji
9
programów nauczania.
W Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 roku
w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony
8

Wydaje się, iż zapis jest błędny, zważywszy na obszerność tematyczną i liczbę godzin tego szkolenia
wykazaną w załączniku 1 stosownych wytycznych z 21 kwietnia 2009 r. w przedmiotowej sprawie.
W załączniku tym wymienia się 14 godzin dydaktycznych szkolenia podstawowego.
9
Porównując treści edukacyjne ujęte w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia
2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej
z analogicznymi wytycznymi z 21 kwietnia 2009 r. i wytycznymi z grudnia 2006 r., tej ewaluacji można
się doszukać.
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cywilnej wskazuje się, iż szkolenia doskonalące i specjalistyczne mają na celu
poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń podstawowych,
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.
Całościowy cykl szkoleniowy z uwzględnieniem szkolenia podstawowego,
doskonalącego i specjalistycznego powinien zakończyć się w ciągu pięciu lat.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż w szkoleniach podstawowych organizowanych
na szczeblu centralnym oraz terenowym mogą brać udział podmioty niewymienione wcześniej w paragrafie 3. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator
szkolenia.
Szczególny wymóg w zakresie szkolenia podstawowego ujmuje § 10 stosownych wytycznych z 11 stycznia 2016 r. Wskazuje się w nim, iż osoby obejmujące
stanowiska związane z obroną cywilną powinny zostać przeszkolone w ramach
szkolenia podstawowego w terminie do 1 roku od momentu objęcia swoich
10
funkcji/stanowisk.
Właściwy poziom organizacyjno-metodyczny zajęć dydaktycznych zapewnia
organizator szkolenia. On też prowadzi i przechowuje dokumentację szkolenia
11
wymienioną w załączniku 2 do przedmiotowych wytycznych.
Realizacja szkoleń w przedmiotowym zakresie może być zlecana placówkom
dydaktycznym określonym w załączniku 4 do niniejszych wytycznych. Są nimi:
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
12
k. Otwocka.
Zaprezentowane treści w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej nie wydają się być ostatecznymi.
Potwierdzają to wcześniejsze stosowne wytyczne w przedmiotowej sprawie z roku
2003, 2006 czy też 2009.
Problematyka edukacyjna w zakresie obrony cywilnej znajduje odzwierciedlenie także w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 12 października 2016 roku
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 roku. Celem zapewnienia
właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2017 roku w zakresie
edukacji, Szef Obrony Cywilnej nakazuje:
– doskonalić treści programów emitowanych w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych z zakresu powszechnej samoobrony dotyczących
potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i okresu wojny oraz sposobów
10

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
11
Dokumentacja obejmuje: szczegółowy program szkolenia; plan szkolenia z podpisami wykładowców
poświadczającymi ich przeprowadzenie; listę obecności zawierającą imię i nazwisko uczestnika, datę
szkolenia oraz podpis; ewidencję wydanych zaświadczeń oraz ich wzór (jeśli były wydane
uczestnikom); kopie materiałów pomocniczych wydanych uczestnikom szkolenia.
12
W załączniku 2 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad
organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
wymienia się także Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku. Ośrodek
ten, jak i międzywojewódzkie ośrodki w Lublinie, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Gdańsku i Katowicach
oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej w Starej Miłosnej zostały rozwiązane.
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przeciwdziałania i zachowania się po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego oraz sygnału ogłoszenia alarmu, a także kontynuować edukację
społeczeństwa w tym zakresie,
– ćwiczenia struktur i organów OC realizować zgodnie z Wytycznymi Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania
ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania
i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej, będącym załącznikiem do tych
ćwiczeń,
– prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów
OC, celem realizacji zadań szkoleniowych w obszarze powszechnej
samoobrony dla ludności i pracowników zakładów pracy,
– organizować szkolenia (podstawowe i doskonalące) dla instruktorów
OC uwzględniające tematykę zagrożeń lokalnych,
– kontynuować propagowanie wśród ludności cywilnej i pracowników
zakładów pracy wiedzy z obszaru powszechnej samoobrony dotyczącej
potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i okresu wojny oraz sposobów
przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego
przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację
pogadanek i szkoleń,
– podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację
zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
– zorganizować szkolenia dla pracowników urzędów powiatowych z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego w celu zapewnienia przeszkolenia w tym zakresie co najmniej jednego pracownika w każdym urzędzie,
– sprawować bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie
13
obrony cywilnej.
Skalę zaangażowania podmiotów organizujących szkolenia w zakresie obrony
cywilnej i liczbę przeszkolonych w tym zakresie oddają dane zawarte m.in.
w „Ocenie przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce
za 2015 r.” opracowanej w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
14
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z danych tu zawartych wynika,
że w 18 698 różnych formach edukacyjnych z zakresu obrony cywilnej w skali kraju
15
w 2015 r. uczestniczyło 900 425 osób. W ramach tej działalności przeprowadzono 6 306 szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników
16
zakładów pracy i ludności cywilnej – ogółem przeszkolono 597 692 osoby.
Interesujące treści w przedmiotowej sprawie stanowią dane porównawcze
traktujące o liczbie przeszkolonych formacji w stosunku do ogólnej liczby formacji
OC w latach 2013-2015. I tak:

13

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z października 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony
cywilnej w 2017 roku.
14
Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r., KG PSP.
Warszawa 2016.
15
W roku 2013 w skali kraju w 22 908 różnych formach edukacyjnych z zakresu obrony cywilnej w 2015
roku uczestniczyło 1 129 966 osób.
16
W roku 2013 w ramach tej działalności przeprowadzono 8411 szkoleń – ogółem przeszkolono
798 927 osób, a w roku 2014 przeprowadzono 6371 szkoleń, w trakcie których przeszkolono
447 663 osoby.
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a) w roku 2013 przeszkolono 4 126 formacji na ogólną ich liczbę 11 402,
co stanowiło 36,18% przeszkolenia formacji;
b) w roku 2014 przeszkolono 3 493 formacji na ogólną ich liczbę 9 158,
co stanowiło 38,14% ich przeszkolenia;
c) w roku 2015 przeszkolono 3 249 formacji na ogólną ich liczbę 9 985,
17
co stanowiło 32,54% ich przeszkolenia.
Inne dane zawarte w powyższej ocenie z zakresu szkolenia przybliżają istotę
i zakres tego szkolenia w innych obszarach realizacyjnych obejmujących szkolenia
organizowane przez terenowe organy obrony cywilnej, szkolenia realizowane
na szczeblu centralnym oraz organizację i koordynowanie ćwiczeń w zakresie
obrony cywilnej. Ich analiza wskazuje na kontynuację tego szkolenia oraz
zwiększenie wysiłku organizacyjnego i wykonawczego w tym zakresie. Szczególną
rangę należy nadać działalności szkoleniowej ludności i pracowników zakładów
pracy z zakresu powszechnej samoobrony.
Cel szczytny, założenia wydają się poprawne. Zatem ich realizacja to przymus
czy powinność? Krótka analiza terminologiczna tych pojęć oraz zapisów prawa
pozwala w podstawowym zakresie tę wątpliwość wyjaśnić.
Przymus to zmuszanie kogoś do działania wbrew jego woli, zmuszanie
18
do czegoś. Jest więc przymus w ogólnym ujęciu zmuszaniem kogoś do czegoś.
19
Z kolei powinność to obowiązek zrobienia czegoś. Przymus to szczególna
forma powinności.
Z powyższymi terminami w wyraźnym związku pozostaje wyrażenie odpowiedzialność. W „Słowniku poprawnej polszczyzny” wskazuje się, iż to poczucie
obowiązku za wykonanie czegoś, gotowość ponoszenia konsekwencji za swoje
działanie, postępowanie.
Terminy te, w swojej poprawności, przeplatają się w aktach prawa
stanowionego w Rzeczpospolitej w kontekście szkolenia w obronie cywilnej.
Podkreślić przy tym należy, iż w równym stopniu, choć nieco innym zakresie,
dotyczą one organów władzy publicznej, podmiotów kierowniczych i podmiotów
wykonawczych oraz ludności.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5) wskazuje się, iż „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując
20
się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Z kolei w art. 42 wskazuje się, iż „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,
kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn,
który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynaro21
dowego.

17

Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r., KG PSP.
Warszawa 2016.
Słownik poprawnej polszczyzny, PWN. Warszawa 1980, s. 607-608.
19
Tamże, s. 557.
20
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r., art. 5.
21
Tamże, art. 42.
18
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Konstytucja RP dając uprawnienia do stanowienia prawa i odpowiedzialności
podmiotów władzy – także w przedmiotowej sprawie – tym samym w sposób
bezpośredni i pośredni wskazuje na przymus i powinność oraz odpowiedzialność
w tym zakresie. Przenosi to prawo również na inne ustawy, rozporządzenia,
zarządzenia czy wytyczne w zakresie szkolenia w obronie cywilnej.
Podkreślić należy, iż w całej rozciągłości zapisów wymienionych artykułów
wskazuje się na powinność, a więc obowiązek wypracowania stosownych założeń
przez organa władzy ustawodawczej i podmioty administracji publicznej. Nie ma
tu bezpośredniego przymusu, lecz występuje dobra nieprzymuszona wola realizacji
przedsięwzięć stanowiących/wypełniających zapis art. 5 Konstytucji.
W ustawie z 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.) o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiotowej sprawie (szkolenia w obronie
cywilnej) mówi się w kategoriach powinności. Widać to jednoznacznie (chociaż
niekiedy w sposób pośredni) w treści art. 139 traktującego o obowiązku obywateli
w zakresie obrony cywilnej poprzez odbywanie: „a) służby w obronie cywilnej,
b) edukacji dla bezpieczeństwa, c) szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
22
ludności”.
Powyższą powinność zauważamy także w art. 141 traktującym o tym,
iż obowiązek służby w obronie cywilnej w czasie pokoju polega na odbywaniu
ćwiczeń, a te – jak się wskazuje w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej –
„to wyższa forma praktycznego szkolenia, w których podmiotem szkolenia
są organy administracji publicznej, kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, urzędy ich obsługujące, struktury organizacyjne za działalność których
odpowiadają kierownicy jednostek, przedsiębiorcy oraz inne jednostki organiza23
cyjne i organizacje społeczne realizujące zadania z zakresu obrony cywilnej”.
Szczególny zapis w zakresie powinności w przedmiotowej sprawie zawiera
art. 168, traktujący o tym, iż:
„1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej
samoobrony.
2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu
przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz
innymi działaniami nieprzyjaciela.
3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się
w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych.
4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu
24
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.
Uważny czytelnik zauważy w tym obowiązku formę przymusu, a więc łagodne
zmuszenie prawne do określonego działania, nie zawsze wbrew woli podlegającego obowiązkowi, niemożliwe do jednoznacznego stwierdzenia, iż będzie
to czynione wbrew woli zobowiązanego do ich wypełnienia.
22

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(z późn. zm.).
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń
obrony cywilnej.
24
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(z późn. zm.).
23
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W ustawie tej odnajdujemy także zapisy w kategoriach odpowiedzialności
karnej za przestępstwa popełnione w związku z niewykonaniem lub odmową
wykonania polecenia przełożonego wydanego w sprawach służbowych osobie
25
pełniącej służbę w obronie cywilnej…
Problematykę powszechnej samoobrony ludności w kategoriach powinności,
przymusu i odpowiedzialności ujmuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 28
26
września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności. Rozporządzenie to „…określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie
powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach
nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków
27
w zakresie powszechnej samoobrony”.
W rozporządzeniu tym wskazuje się, iż szkolenie w zakresie powszechnej
samoobrony polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. Obowiązek udziału w tym szkoleniu nakłada
się w formie decyzji wydanej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta),
uwzględniając przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa
człowieka mające odzwierciedlenie w innych dokumentach. Osoby powołane
do odbycia szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony są obowiązane
do stawienia się w terminie i miejscu określonym przez organizatora szkolenia.
W tym miejscu zasadne wydaje się podkreślenie faktu, iż obowiązkowi
szkolenia w tym zakresie nie podlegają między innymi:
a) osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia,
b) osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidów oraz osoby niezdolne ze
względu na stan zdrowia do udziału w zorganizowanych zajęciach,
c) kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
d) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
e) osoby sprawujące opiekę nad: dziećmi od lat ośmiu do szesnastu; osobami
obłożnie chorymi; osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy (także w gospodarstwie rolnym) oraz samodzielnej
egzystencji; osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można
powierzyć innym osobom,
f) osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich
typów,
g) żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
Od obowiązku odbywania szkolenia mogą być zwolnieni także:
„1. żołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne do jednostek Sił
Zbrojnych,
2. osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych,

25

Tamże, art. 244.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.
Dz.U. nr 91, poz. 421.
27
Tamże.
26
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28

3. osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej”.
Zauważyć przy tym należy, iż zwolnienia od obowiązku odbycia szkolenia
w zakresie powszechnej samoobrony dokonują wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast). Decyzję w sprawie zwolnień tego szkolenia podejmuje się
z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. Osoby występujące z wnioskiem
o zwolnienie są obowiązane przedstawić dokumenty uzasadniające wniosek.
Współczesny zakres szkolenia w obronie cywilnej oddają Wytyczne Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji
i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Zostały one już
przedstawione wcześniej. W tym miejscu podkreślić należy, że pozostają one
w formie powinności zarówno organów administracji publicznej, jak i osób
podlegających temu szkoleniu, nie wyłączając ludności niezorganizowanej.
Powinność ta ma również pewien aspekt odpowiedzialnego przymusu, zważywszy
na zapis § 10 tego rozporządzenia traktujący o tym, iż „osoby obejmujące
stanowiska związane z obroną cywilną powinny zostać przeszkolone w ramach
szkolenia podstawowego w terminie do 1 roku od czasu objęcia swoich funkcji/
29
stanowisk”, a całkowity cykl szkoleniowy z uwzględnieniem szkolenia podstawowego, doskonalącego i specjalistycznego powinien zakończyć się w ciągu pięciu
30
lat.
Formę powinności i odpowiedzialności w zakresie szkolenia w obronie
cywilnej oddają także Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 12 października
2016 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 roku. Użyte formy
gramatyczne typu: …doskonalić; realizować…; podnosić świadomość obywateli…;
zorganizować szkolenia dla pracowników…; sprawować bieżący nadzór…;
kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej…, mają wymiar
przymusu w stosunku do organów obrony cywilnej, a wymiar powinności ciążący
na tych organach w zakresie realizacji zadań edukacyjnych. W tym przypadku
widzimy także zawoalowany wymiar odpowiedzialności.
Reasumując, szkoleniu w obronie cywilnej nadaje się wysoką rangę.
Podkreślić należy, iż stosowne odniesienie do prezentowanego problemu
znajdziemy już w Ustawie z 15 marca 1934 roku o obronie przeciwlotniczej
i przeciwgazowej, stanowiącej prawną podstawę funkcjonowania ochrony ludności
w tamtym okresie. W literaturze przedmiotu postrzeganą jako pierwszy etap
rozwoju współczesnej obrony cywilnej.
Wybrane punkty artykułu 5 tej ustawy traktujące o tym, iż to: „Rada Ministrów
określi w drodze rozporządzeń właściwość władz oraz zakres i sposób
przygotowania w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, tudzież
związane z tem obowiązki osób fizycznych i prawnych oraz instytucyj i władz
31
w dziedzinach:
1. zorganizowania, wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt personelu,
powołanego do tej obrony;

28

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(z późn. zm.).
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji
i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
30
Tamże, § 11.
31
Ustawa z 15 marca 1934 roku o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
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2. przeprowadzania ćwiczeń personelu, wymienionego w pkt. 1), oraz
pogotowi i alarmów próbnych ludności...;
3. uświadomienia oraz zorganizowania ludności w obronie przeciwlotniczej
i przeciwgazowej;
4. wprowadzenia w szkołach i zakładach naukowych obowiązkowej nauki lub
wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu tej obrony;
noszą znamiona powinności, przymusu i odpowiedzialności. Wskazuje na
to forma wypowiedzi cytowanych i zapis art. 8 tej ustawy traktujący o tym, że
„kto wykracza przeciw rozporządzeniom, wydanym na podstawie art. 5, podlega
w drodze administracyjnej karze aresztu do miesięcy 3 lub grzywny do 3.000
32
złotych albo obu tym karom łącznie.
W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że powyższy problem należy
postrzegać znacznie szerzej. Szkolenie to jest bowiem częścią szkolenia
obronnego realizowanego w państwie oraz szkolenia realizowanego w ramach
edukacji dla bezpieczeństwa.
Nie podlega dyskusji, iż w całokształcie działań w przedmiotowym zakresie
ma ono formę powinności i przymusu wynikającego ze stosownych uregulowań
prawnych, ale i odpowiedzialności, chociaż nie zawsze właściwie postrzeganej
i wypełnianej. Na potwierdzenie tych słów wystarczy – na przykład – wskazać
na (nie)znajomość sygnałów alarmowych przez nasze społeczeństwo.
Reasumując podkreślić należy, że istnieje potrzeba dalszych prac nad
regulacjami prawnymi systematyzującymi sferę ochrony ludności i obrony cywilnej.
Dokonane regulacje powinny rozstrzygnąć kwestie szkolenia w obronie cywilnej
oraz utworzenia stosownego Ośrodka Szkolenia Obrony Cywilnej. Realizacja
szkolenia w zakresie ochrony ludności, w tym obrony cywilnej, powinna się sprowadzać do wypełniania praktycznym działaniem wszelkich ustaleń wynikających
z zapisów prawa – ustaw i aktów wykonawczych do nich oraz założeń ujętych
w programach, wytycznych czy planach szkolenia.
Streszczenie
Szkolenie w obronie cywilnej to przymus, powinność i obowiązek. Wynika
to z założeń doktrynalnych Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowań prawnych
w przedmiotowym zakresie. Ma ono na celu przygotowanie stosownych podmiotów
wykonawczych, organów administracji i niezorganizowanej ludności do działania
w sytuacji zagrożenia.
Wymaga przy tym ciągłego doskonalenia form, metod i zasad jego prowadzenia. Wymusza stosowne podejście organizatorów szkolenia i jego uczestników
do powyższego problemu.
Podkreślenia wymaga fakt, iż szkolenie w obronie cywilnej – postrzegane
chociażby przez pryzmat samoobrony – jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli
z wyjątkiem tych, którzy otrzymali zwolnienie od tego obowiązku. Nie zwalnia to
jednak tych osób od stosownego działania w sytuacji zagrożenia. W tym wszystkim
najważniejszy jest jednak obywatel, człowiek świadomy swoich praw i obowiązków.
Słowa kluczowe: szkolenie, obrona cywilna, powinność, samoobrona,
przymus
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Tamże, art. 8.
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Summary
Training in civil defence is compulsion, obligation and duty. This results from
the doctrinal assumptions of the Republic of Poland and legal regulations in this
matter. Its aim is to prepare appropriate executive entities, administration as well
as unorganized population to act in an emergency.
At the same time, it requires constant improvement of forms, methods and
rules of its conducting. It forces the training organizers and its participants
to approach this problem appropriately.
It should be emphasized that training in civil defence – seen even through the
prism of self-defence – is compulsory for all citizens except for those who have
been released from this obligation. However, this does not relieve these people
from appropriate action in an emergency. In all of this, however, the most important
is the citizen, a man aware of his rights and duties.
Key words: training, civil defence, obligation, self-defence, compulsion
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Zdzisław KNECHT, Daniel KRYJAK, Maria TARCZEWSKA
Akademia Wojsk Lądowych
ORGANIZACJA I PROMOCJA EVENTÓW STOWARZYSZEŃ
PROOBRONNYCH

1. Wprowadzenie
Współcześnie nasz kraj nie jest uwikłany w żadne poważniejsze konflikty
zbrojne. Prowadzi to do pewnej demilitaryzacji i zaniku wartości patriotycznych.
Ze względu jednak na nasze położenie geopolityczne oraz stosunki z sąsiednimi
państwami, nie możemy pozwolić sobie na tak dalece zakrojone rozbrojenie.
Świadomość tego jest znacząca i podjęto działania mające na celu zminimalizowanie skutków ograniczenia sił zbrojnych. W tym celu powstają liczne organizacje
paramilitarne, lub zbliżony do takowego, lecz formalnie niewchodząca w skład sił
zbrojnych. Są one coraz częstszą alternatywą dla zasadniczej służby wojskowej,
której niegdyś unikało się, a obecnie jest zawieszona.
2. Eventy i ich organizacja
Event jako ważny element życia społecznego, kulturalnego i politycznego
odgrywa niezwykle znacząca role w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są to na ogół
wydarzenia masowe, zbierające znaczne grono zainteresowanych. Na gruncie
konstytucji oraz przepisów prawa, które obowiązują powinny mieć zapewniony
równy dostęp dla wszystkich obywateli. Wszystkie takie wydarzenia mogą
zdecydowanie świadczyć o dobrym stanie państwa i wywoływać wśród jego
obywateli poczucie pewnego rodzaju dumy narodowej. Szczególnie dotyczy
to imprez o których traktujemy w artykule, takich o charakterze historycznym
i patriotycznym. Jednak pociągają one za sobą szereg odpowiedzialności spoczywających na organizatorach i osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi
biorących udział w danym wydarzeniu. Nie wolno również zapomnieć o mieszkańcach lokacji w których odbywają się eventy, i o wynikających z tego faktu utrudnieniach i ograniczeniach. Eventy są klasyfikowane według różnych kryteriów,
bowiem organizowane sa one na podstawie różnych przepisów prawa. Nie
wszystkie z nich wymagają pozyskania zgody, czy nawet zgłoszenia faktu
ich organizacji. Nie zwalnia to natomiast organizatorów z odpowiedzialności
1
za bezpieczeństwo uczestników. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu
2
bezpieczeństwa w miejscu i czasie trwania eventu należy:
1. Spełnić wymogi prawa budowlanego odnośnie przepisów sanitarnych
i przeciwpożarowych;
2. Zapewnić kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z podległymi mu
służbami porządkowymi i informacyjnymi;
3. Zorganizować pomoc medyczną i zaplecze sanitarne;
4. Wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdu dla Policji i służb
ratowniczych;
1

2

Ustawa z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611 –
tekst jednolity).
S. Parszowski, A. Kruczyński, Imprezy masowe organizacja bezpieczeństwo dobre praktyki, Difin SA.
Warszawa 2015. s. 15.
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5. Zapewnić łączność pomiędzy podmiotami zabezpieczającymi event;
6. Posiadać środki gaśnicze do działań ratowniczo-gaśniczych;
7. Wydzielić odpowiednie pomieszczenie dla służb kierujących bezpieczeństwem wydarzenia.
W trakcie eventów współpraca interesariuszy będzie wielopoziomowa i przebiegała w takich obszarach jak bezpieczeństwo, logistyka, infrastruktura, działania
marketingowe, polityka informacyjna, obsługa uczestników, zaangażowanie społeczne, współpraca z mediami oraz obsługa gości specjalnych. W celu koordynacji
przygotowań do eventu powoływane są Lokalne Komitety Organizacyjne złożone
z przedstawicieli organizatora, administracji lokalnej, partnerów biznesowych,
zarządców infrastruktury, dostawców mediów, przewoźników publicznych, służb
bezpieczeństwa, a w razie potrzeby również innych osób koniecznych do zorganizowania wydarzenia. Imprezy masowe są obarczone ogromną ilością przepisów
3
regulacyjnych i obostrzeń. Między innymi:
1. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej;
2. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
3. Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;
4. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk.
Organizator eventu opracowuje plan operacyjny imprezy, który stanowi
narzędzie do koordynacji przygotowań we wszystkich obszarach. Przykładowa
4
struktura planu operacyjnego może wyglądać następująco:
1. Informacje ogólne o evencie, takie jak nazwa imprezy, data i miejsce,
wskazanie organizatora, liczba uczestników, godzina rozpoczęcia i zakończenia,
2. Harmonogram wydarzenia, czyli przekazanie obiektu, dzień imprezy, dni
montażowe, odbiór obiektu,
3. Struktura zarządzania, Transport,
4. Bezpieczeństwo,
5. Wolontariat,
6. Media,
7. Obsługa,
8. Strefy publiczne,
9. Oznakowanie,
10. Dzieci,
11. Bilety,
12. Niepełnosprawni,
13. Gastronomia,
14. Serwisy;
15. Zaplecze techniczne,
16. Organizacja łączności.

3
4
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Plan powinien być wzbogacony o wszelkiego rodzaju stosowne załączniki,
wzory dokumentów i plany sektorowe. Powinien zawierać wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące organizacji danego eventu. Stanowi też oficjalne
potwierdzenie ustaleń i uzgodnień wcześniej zawartych. Przepisy prawa wprowadzają między innymi obowiązek zawiadomienia właściwego organu administracyjnego o organizacji eventu co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem.
Dodatkowo powinno się zwrócić do miejscowego komendanta powiatowego Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a w przypadku organizacji eventu
na terenach podległych, nadzorowanych czy podporządkowanych pod ministra
obrony narodowej, również komendanta terenowej jednostki Żandarmerii
Wojskowej. Oczywiście jest to tylko przykład planu, jego warianty będą różnić
się od siebie w zależności od rozmiaru imprezy. Inaczej będzie to wyglądało
na szczeblu lokalnym, a inaczej na wojewódzkim czy narodowym.
Warto również wspomnieć, że jeśli impreza odbywa się na terenie prywatnym,
zamkniętym, czy nie ogólnodostępnym (np. w siedzibie organizacji, w domu
prywatnym, ogrodzie, klubie,) i nie wymusza na organizatorach wykorzystania ulicy
lub drogi, czy jest skierowana do liczby osób mniejszej niż wskazana w ustawie
o imprezach masowych, to taka impreza nie wymaga uzyskania żadnych
szczególnych zezwoleń z urzędu. Odbywa się ona na podstawie ustaleń, zwykle
pisemnych, pomiędzy właścicielem terenu a organizatorem. Jeżeli organizacja
chce zorganizować event na terenie należącym do gminy (lub Skarbu Państwa
albo innej jednostki samorządu terytorialnego) powinna w tym celu ustalić
z urzędem warunki jej zorganizowania, a co za tym idzie uzyskać zgodę zarządcy
terenu. Zasady organizacji zależeć będą od zasad jakie przyjmie miejscowy urząd.
Szczegółowe informacje o procedurach oraz zasadach udostępniania terenów
samorządowych na imprezy znajdują się na stronach BIP oraz w urzędach.
3. Eventy historyczno-patriotyczne
W celu przybliżenia tematyki eventów historyczno-patriotycznych należy
wspomnieć o historii naszego kraju. Polacy przez wiele lat przelewali swoją krew
na różnych frontach i przeciwko wielu agresorom. Nasza historia pomimo swojego
jakże krwawego wydźwięku jest jednak pełna bohaterstwa, dumy i patriotyzmu.
To właśnie dla uczczenia ludzi, którzy oddali swoje życie za kraj, są organizowane
jakże wspaniałe wydarzenia, z których przybliżona zostanie tylko część.
Jednym z najważniejszych eventów historyczno-patriotycznych w Polsce jest
11 listopada – Święto Niepodległości. Obchodzone dla upamiętnienia odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 r., po zaborach trwających 123 lata. Święto
zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, aby następnie zostać przywróconym
ustawą sejmową w 1989 r. Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę było
procesem powolnym i stopniowym. Wybór 11 listopada może zostać uzasadniony
zakończeniem I wojny światowej poprzez zawarcie rozejmu w Compiègne
11 listopada 1918, który to pieczętował ostateczną klęskę Niemiec. 11 listopada
1918 r., naród polski w pełni uświadomił sobie odzyskanie niepodległości, a nastrój
5
entuzjazmu i głębokiego wzruszenia ogarnął kraj. Święto to jest oczywiście dniem
5

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
(pobrano 2.02.2017 r.).
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wolnym od pracy. Obchodzone hucznie w całym kraju. Z jego okazji organizowane
są marsze i imprezy towarzyszące.
Kolejnym wydarzeniem w naszej historii o charakterze patriotycznym jest
Trzeci Maja. Dzień, w którym w 1791 uchwalono pierwszą konstytucję
w nowożytnej Europie, a drugą na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez
Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 r. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana jako święto
narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego 29 kwietnia 1919. Po II wojnie
światowej święto to obchodzono do 1946, w którym to w wielu miejscach doszło do
demonstracji studenckich. Od tego momentu władze komunistyczne kategorycznie
zabroniły publicznego świętowania, a próby łamania zakazu były często tłumione
przez milicję. Trzeciego Maja został oficjalne zniesiony ustawą z 18 stycznia 1951
o dniach wolnych od pracy. W roku 1981 ponownie władze świętowały
to historyczne wydarzenie. Jednakże dopiero w 1981 r. pierwszy raz po wojnie
świętowano rocznicę Uchwały Majowej. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało
6
oficjalnie przywrócone ustawą z 6 kwietnia 1990 r.
Następnym świętem, o którym warto wspomnieć to 15 sierpnia – Święto
Wojska Polskiego. Obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej słynnej Bitwy
Warszawskiej w 1920 r. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku.
Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, z tego powodu,
że 15 sierpnia jest zarówno liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.
Kultywowanie tradycji oręża polskiego jest jednym z głównych czynników
integrujących armię oraz mających na celu umacnianie więzi ze społeczeństwem.
Jednym z przykładów są święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii
II Rzeczypospolitej. Do tych oto tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska
Polskiego. Co ciekawe Święto Żołnierza nie zostało nigdy odwołane
równorzędnym lub wyższym aktem. Było obchodzone uroczyście w okresie
II wojny światowej. W latach 1990-1992 Święto to obchodzono 3 maja, wraz
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W późniejszym okresie Ustawa sejmowa
z 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święto Wojska Polskiego na 15 sierpnia.
Również w tedy rozpoczęto uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Co roku 15 sierpnia odbywają się uroczyste Msze Święte w intencji żołnierzy
poległych na polu chwały. Na cmentarzach pamięć poległych żołnierzy czci Apel
Poległych, a przed Grobem Nieznanego Żołnierza ma miejsce Honorowa Zmiana
Warty.
Wartym wspomnienia jest również 1 sierpnia. Święto zostało uchwalone,
z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ustawą z 9 października
2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.
Z tej okazji w stolicy odbywa się wiele koncertów, spektakli i spotkań mających
na celu uczczenie pamięci poległych powstańców. Ze względu na niezwykle
krwawe zdarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie i ich konsekwencje
dla każdego patrioty dzień ten jest dniem pamięci, zadumy oraz utożsamienia
z wartościami jakie powstańcy i ich czyny reprezentowali.
Jednym z ciekawszych wydarzeń historyczno-patriotycznych, choć mniej
znanym, jest 29 listopada, czyli Dzień Podchorążego. Ustanowiony na pamiątkę
wydarzeń 29 listopada 1830, kiedy to żołnierze Szkoły Podchorążych Piechoty
6

J. Łojek, Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja. Lublin 1991, s. 279.
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w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na siedzibę rosyjskiego
dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa,
który przebywał w tym czasie na Belwederze, rozpoczynając tym samym
powstanie listopadowe. Inicjatorem wydarzeń nocy listopadowej był podporucznik
Piotr Wysocki. Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest uroczyście
w wyższych uczelniach wojskowych, takich jak: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych we Wrocławiu,Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni, i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Z okazji tej co rocznie
organizowane są m.in. bale podchorążych, pełnienie honorowej służby wewnętrznej i wart, pełnionych w historycznych mundurach z 1830 roku poprzedzone
7
inscenizacją nocy listopadowej.
Jednym z najkrwawszych wydarzeń było powstanie warszawskie wymierzone
przeciw Niemcom, oraz polskim komunistom. Dowództwo AK planowało wyzwolić
stolicę spod okupacji jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej.. Niezwłocznie
po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę.W rezultacie słabo
uzbrojone oddziały przez 63 dni prowadziły osamotnioną walkę z przeważającymi
siłami niemieckimi,. Na skutek walk oraz wyburzania miasta przez okupanta, uległa
zniszczeniu większość bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości
8
kulturalnej i duchowej.
Powyższe wydarzenia to tylko nieliczne z naszej historii, o których warto
wspomnieć.
W przypadku eventów instrumenty promocyjne będą odgrywać ważną rolę.
To dzięki nim będzie można przyciągnąć jak najwięcej ludzi i dotrzeć do
jak największej liczby odbiorców, a co za tym idzie również otrzymać wsparcie
od sponsorów, czy lokalnych władz i instytucji publicznych.
Zacznijmy od reklamy. Celami informacyjnymi reklamy będzie więc
uświadamianie ludziom potrzeby posiadania lub korzystania z usługi. Ukazywanie
walorów płynących z faktu nabycia usługi, oraz kształtowanie pozytywnego
wyobrażenia o nadającym reklamę. Dlatego ważnym jest, aby informacja płynąca
dotarła do jak największej liczby odbiorców i wywarła w nich potrzebę, w naszym
przypadku wzięcia udziału w danym wydarzeniu. Równie ważne jest społeczne
zaufanie i poczucie przynależności jak i kształtowanie pozytywnej opinii publicznej
za co odpowiada public relations. Najważniejszą zasadą która powinno się kierować jest: „czyń dobrze i mów o tym głośno”. W tym celu należy wykorzystać
9
następujące środki:
1. Nawiązanie i utrzymanie odpowiednich kontaktów z telewizją, prasą,
radiem;
2. Organizowanie ogólnodostępnych prelekcji czy wykładów;
3. Publikowanie materiałów jubileuszowych;
4. Organizowanie drzwi otwartych;
5. Finansowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych;
6. Dotacje na rzecz sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa.

7
8
9

Święto podchorążych. MON. Warszawa 2006.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie (pobrano 20.02. 2017 r.).
Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Podstawy marketingu. Instytut marketingu. Kraków 1998. s. 343.
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Jednym z przykładów doskonale odzwierciedlającym powyższe instrumenty
promocji może być organizacja obchodów Święta Niepodległości w większych
miastach. Święto Niepodległości w Warszawie to głownie marsze, pokazy, defilady,
a także wydarzenia sportowe i rozrywkowe. Najważniejsze uroczystości państwowe tradycyjnie odbyły się na placu Piłsudskiego, gdzie Prezydent złożył kwiaty
na grobie Nieznanego Żołnierza, po czym rozpoczęła się defilada. Kolejnym
wydarzeniem był „11. Przystanek Niepodległość”.Zorganizowany w Muzeum
Historii Polski, w ramach którego odbywają się tzw. gry miejskie. Gra
„Niepodległa!” odpowiednia dla uczestników w wieku powyżej 12 lat. Osoba
biorąca udział, przeżywa w Warszawie 1918 roku liczne przygody związane
z tamtym okresem. Następną propozycją była, gra spacerowa „Tu byłem.
Sienkiewicz”. Jest to gra o charakterze familijnym bez ograniczeń wiekowych.
Równie ciekawą była gra „Gdzie jest Kmicic?” przeznaczona dla najmłodszych
(wiek 6-11 lat). Zorganizowana została również wystawa eksponatów zebranych
podczas akcji zbierania pamiątek pod tytułem „Male wielkie historie”. Patronami
medialni tych eventów byli m.in. Polskie Radio (patronat korporacyjny),
TVP Warszawa, Polska Agencja Prasowa, portal qlturka.pl, dzieje.pl, AMS,
czasdzieci.pl, Dziecko w Warszawie Mądrzy Rodzice. Wprowadzona również
plakaty o charakterze informacyjno-promocyjnym, również w tym samym celu
wykorzystano Internet. Została również wydana z tej okazji „jednodniówka”,
czyli gazeta wydana pod redakcją Muzeum Historii Polski, opisująca rysy
historyczne 11 listopada jak i poszczególne gry. Cieszyły się niezwykle dużą
popularnością wśród mieszkańców i przyjezdnych. Eventy te mają również
10
charakter cykliczny, zmianie ulega jedynie motyw przewodni.
Kolejną atrakcją zorganizowaną w stolicy był „Bieg Niepodległości”.
Organizatorem 28 biegu było Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
Odbywał się on pod patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Sponsorem strategicznym był PKO Bank Polski. Cele jakie były
11
założeniami biegu to:
1. Upamiętnienie 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
3. Promocja m. st. Warszawy i SCS AKTYWNA WARSZAWA.
4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Do promocji biegu wykorzystano szeroki wachlarz mediów, informacje i zapisy
można było pozyskać drogą elektroniczną co znacznie wpłynęło na frekwencje.
W celu zachęcenia uczestników przewidziano nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn, dla zawodników na wózkach
inwalidzkich za pierwsze trzy miejsca w kategoriach kobiety, mężczyźni. Jak
i nagrody specjalne za np. 28 miejsce w klasyfikacji generalnej biegu. Zawodnicy
podczas biegu zakładają z reguły koszulki w barwach narodowych. Co więcej nie
zabrakło również akcentu charytatywnego podczas tego biegu, można było pomóc
rocznej Laurze z Piotrkowa Trybunalskiego, cierpiącej na Zespół Aperta. W tym
celu należało założyć koszulkę z napisem „ biegnę dla Laury”, a za ukończenie
biegu Bank PKO przeznaczył sumę pieniężną na pomoc dla dziewczynki.

10
11

http://muzhp.pl/pl/c/1738/przystanek-sienkiewicz (pobrano 10.03. 2017 r.).
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin (pobrano 10.03.2017 r.).
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Następnym na liście eventów był „VIII Koncert Niepodległości w Muzeum
Powstania Warszawskiego”. W celu jego promocji wykorzystano, w sposób bardzo
widoczny, internetowy profil na portalu społecznościowym Facebook. Przedstawiono tam wszystkie szczegóły dotyczące koncertu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
koszty promocji zostały bardzo ograniczone jednak nie miało to wyraźnego wpływu
12
na frekwencje uczestników.
Z okazji 11 listopada odbyła się również Defilada historyczna „Dotknij
Niepodległości”. Defiladę tę organizuje stołeczny ratusz. W wydarzeniu wzięło
udział 414 rekonstruktorów, którzy byli ubrani w mundury m.in. powstańców
warszawskich, Polskiej Organizacji Wojskowej z 1918 r., powstańców listopadowych, armii ochotniczej z 1920r., szwadronu kolarzy, Wileńskiej Brygady AK,
oddziału Dywersja i Sabotaż Kobiet oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Poza piechotą na ulicach można było zobaczyć także historyczne pojazdy.
To wydarzenie przyciąga zwykle wielu zainteresowanych. Tu również do celów
promocyjnych w szerokim stopniu wykorzystano profile na portalach społeczno13
ściowych.
Jednak głównymi eventami odbywającymi się w tym dniu są marsze.
Najpopularniejszy z nich to oczywiście „Marsz Niepodległości”. Został on zainicjowany przez narodową Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny.
Zgodnie z deklaracją złożoną przez organizatorów Marsz Niepodległości jest
jednym z elementów świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
14
ukazuje on przywiązanie do polskiej tradycji i patriotyzmu. W dobie Internetu
również i ten event rozgłos swój zawdzięczał nie tylko mediom, ale również
portalom społecznościowym, jednak nie obyło się bez pewnych utrudnień z ich
strony. Pomimo to próba wykluczenia internetowego jakiegoś wydarzenia
w naszych czasach jest praktycznie nie możliwa i przyczyniła się tylko do zwięk15
szenia popularności tego eventu. Na oficjalnej stronie marszu można również
zdobyć plakat promocyjny.
Powyższy rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu
organizacji eventów, wymogów, które muszą zostać spełnione w tym celu. Pozwala
na zrozumienie mechanizmów działających w obszarze organizacji i promocji
eventów. Ukazuje również kilka przykładowych wydarzeń, które mają miejsce
w trakcie Świat Państwowych i wydarzeń historycznych. W ostatnim podrozdziale
zostały opisane zasadami jakimi należy kierować się podczas promowania
poszczególnych eventów oraz przykłady ich zastosowania.
4. Dynamika rozwoju działalności patriotyczno-historycznych
W celu zdefiniowania działalności patriotyczno-historycznej, należy przede
wszystkim zdefiniować czym jest sam patriotyzm. W znaczeniu ogólnym jest
to wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia czy
16
zamieszkania. Nieco szerszą definicją jest ujęcie patriotyzmu jako umiłowania
12
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2017 r.).
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i poszanowania własnej ojczyzny. Jest to postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z tradycją, historią, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą,
czy nawet krajobrazem danego narodu. Bedzie to również gotowość do służby
oraz poświęcenia spraw osobistych, w tym nawet życia, ponieważ ojczyzna
17
traktowana jest jako wartość najwyższa. Dzięki silnemu poczuciu patriotyzmu
ludzie postanawiają przyłączać się do różnych organizacji, stowarzyszeń, forów
czy grup internetowych, o tym właśnie charakterze. Należą do nich miedzy innymi
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR),
Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja
Społeczno-Wychowawcza, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), jednostki
Obrony Cywilnej, a ponadto w ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się
licea o profilach „wojskowych”, czy „policyjnych”. Młodzi ludzie chętnie zapisują się
do nich ze względu właśnie na wartości jakie za sobą niosą. Nie można również
pominąć najbardziej oczywistej grupy jaką są żołnierze. Ze względu na obecny
charakter służby, służbę zawodową, „ochotniczą”,ludzie starają się o miejsce
w siłach zbrojnych dobrowolnie, co również jest przejawem patriotyzmu. Obecnie
ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowego rodzaju wojsk: Wojsk Obrony
Terytorialnej. W których skład wchodzą obywatele nie służący na stałe w wojsku,
a poddający się cyklicznemu szkoleniu weekendowemu. Jednak działalność
wojska jest oczywista, dlatego analizie zostaną poddane wymienione wcześniej
stowarzyszenia.
Związek Harcerstwa Polskiego jest to patriotyczna organizacja ogólnopolska,
prowadząca działalność pożytku publicznego, liczącą 95 tyś członków. Wartości
jakie są przez nią kształtowane to przede wszystkim wspieranie i wychowanie
dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, którymi są: patriotyzm,
braterstwo, służba, przyjaźń, praca, wiara,, sprawiedliwość, wolność i pokój. Jest
nieocenionym partnerem szkół i instytucji oświatowych w wychowaniu dzieci
i młodzieży. Ponadto dba o dorobek kulturowy i historyczny Polski. Harcerze
18
tworzą najaktywniejszą grupę społeczną. Drużyny harcerskie są zaangażowane
w lokalne akcje charytatywne, dodatkowo organizują miejskie sztaby Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspomagają działania Caritasu czy Polskiego
Czerwonego Krzyża. Co więcej harcerstwo jest także organizacją humanitarną –
włącza się w akcje takie jak „ZHP dla Syrii” jak i przygotowywanie paczek dla
powodzian. Harcerze biorą udział we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach
patriotyczno-historycznych w Polsce. Ich działalność jest postrzegana przez
społeczeństwo jako słuszna i godna naśladowania. Reprezentują sobą dokładnie
te same wartości co wojsko. Jednak 90% aktywności społecznej jest wypełniana
przez instruktorów których jest w ZHP blisko 11 tysięcy. Z czego aż 6 tysięcy
to drużynowi, którzy cały rok pracują nad wykształceniem właściwych wartości
u młodych ludzi. Przepracowują oni po około 1000 godzin rocznie, co porównywalne jest z nauczycielami zatrudnionymi w szkole. Podkreślić należy to, że każdy
19
z instruktorów pełni swoją funkcję jako wolontariusz.
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E.A. Wesołowska, A. Szerauc, Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo. Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku, AON. Warszawa 2002, s. 15.
18
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2015/02/RaportHarcerstwoDzisiaj_PL_v1.pdf (pobrano 11.03.
2017 r.).
19
https://zhp.pl/ozhp/aktywnosc-spoleczna/ (pobrano 11.03. 2017 r.).
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PZHP sięgają 1909-1910 roku gdzie to w trakcie zaborów prowadziły działania
wspierające walkę o niepodległość. W trakcie II Wojny Światowej we wrześniu
1939 r. harcerze brali czynny udział w obronie ojczyzny, a po zajęciu kraju przez
III Rzeszę i ZSRR zostali zmuszeni do działań konspiracyjnych pod kryptonimem
„Szare Szeregi”. Współcześnie w pierwszej połowie lat 90. ZHP zostało poddane
procesowi przebudowy organizacji w wyniku czego nastąpiła reorganizacja
chorągwi, których liczba spadła z 49 do 25, zmniejszyła się też liczba hufców.
W latach 1995-2005 ZHP uczestniczyło w programach takich jak: „Moje Ojczyzny”
i „Barwy przyszłości” Podczas powodzi w 1997 r. harcerze włączyli się w pomoc
powodzianom poprzez realizacje alertu „Nieść chętną pomoc bliźnim”. W 1999
roku nastąpiła reorganizacja ZHP w wyniku reformy administracji państwa.
Ponownie liczba chorągwi zmniejszyła się z 25 do 17. We wrześniu 2003 r. zostały
wprowadzone istotne zmiany w systemie metodycznym obejmujące nowy podział
na grupy wiekowe takie jak zuchy, harcerze, harcerze starsi (wiek gimnazjalny),
wędrownicy. Ponadto został przyjęty sześciostopniowy system stopni harcerskich.
ZHP na lata 2012-2017 przyjmuje do realizacji 5 kierunków strategicznych
obejmujących cały Związek i wszystkie jego poziomy organizacyjne. Zaangażowanie harcerzy w eventy patriotyczno-historyczne pozostanie na dotychczasowym
bardzo wysokim poziomie. Nawiązują oni współprace również ze szkołami
20
wojskowymi i wraz z nimi biorą udział we wszelkiego rodzaju eventach.
Związek Strzelecki „Strzelec” i Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja
Społeczno-Wychowawcza, są to organizacje wywodzące się i pielęgnujące tradycje Lwowskiego Związku Strzeleckiego, którego komendantem był J. Piłsudzki.
Są to organizacje paramilitarne określające się jako patriotyczne stowarzyszenia
dla młodzieży polskiej będące jednocześnie dobrowolne i apolityczne. Do najważ21
niejszych celów tych organizacji należą:
1. upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910
roku do czasów współczesnych;
2. wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu;
3. przekazywanie wiedzy historycznej oraz pielęgnowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
5. uczenie szacunku dla tradycji;
6. przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym;
7. działalność na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób
represjonowanych;
8. upowszechnianie i ochrona wolności, a także działań na rzecz rozwoju
demokracji;
9. kształtowanie takich cech jak poświęcenie, solidarność, przyjaźń;
10. praca nad rozwojem charakteru młodzieży;
11. propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu;
12. upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej wśród młodzieży;
13. rozwijanie umiejętności turystycznych;
14. promocja i ochrona zdrowego trybu życia;
15. przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii oraz alkoholizmowi;
20
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16. pomoc Polonii za granicą;
17. promocja Rzeczypospolitej Polski za granicami kraju.
Cele te są realizowane m. in. poprzez prowadzenie całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej, organizację oraz udział strzelców w obchodach
i uroczystościach narodowych. Odbywa się to na podstawie lokalnych porozumień
z władzami państwowymi i samorządowymi. Strzelcy biorą udział w uroczystościach państwowych ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Konstytucji 3 maja. Bardzo często jednostki strzeleckie
są organizatorami wszelkiego rodzaju obchodów związanych z lokalnym
patriotyzmem oraz tradycjami historycznymi i niepodległościowymi. Prowadzą one
również działalność wydawczą i informacyjną, a dodatkowo prowadzą odczyty,
seminaria i konkursy z zakresu historii Polski. Często organizują przedsięwzięcia
z zakresu kultury, sportu, kultury fizycznej, oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
Współdziałają z władzami państwowymi oraz innymi instytucjami realizującymi
zadania pokrewne z celami stowarzyszenia. Podstawową komórką terenową jest
Jednostka Strzelecka. Działają one pod jednym z czterech Okręgów Strzeleckich
22
(Centralny, Pomorski, Południowo-Wschodni, Śląsko-Małopolski). Strzelce zrzeszają ogromne ilości młodzieży i dorosłych. Są widoczne na wszystkich uroczystościach patriotyczno-historycznych o charakterze państwowym jak i lokalnym.
Z roku na rok ich działania są coraz bardziej rozpowszechniane. Powstają nowe
jednostki terenowe głownie za sprawą szkół mundurowych, których uczniowie
to w dużej części członkowie właśnie Organizacji Strzeleckich.
Klasy o profilu „wojskowym” i „policyjnym” w ostatnich latach są coraz bardziej
popularne. Ich ofertę znajdziemy już w niemal każdym województwie, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Klasy te z reguły są objęte patronatem jednostki wojskowej lub jednostki policji znajdującej się na terenie ich występowania. Uczniowie
chodzą w umundurowaniu przez co kładzie się u nich spory nacisk na przestrzeganie wartości, które ten przywilej za sobą niesie. Z przedmiotów, główną uwaga
zwraca się na wiedze o społeczeństwie i historie. Uczniowie, oczywiście też, biorą
bardzo czynny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach patriotycznohistorycznych. Większość z nich pragnie związać swoją przyszłość właśnie
z wybraną przez siebie specjalnością. Dzięki temu mają oni możliwość poznania
23
wartości patriotycznych i są kształtowani właśnie w tym kierunku.
Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są m.in. do godnego reprezentowania swojej szkoły w czasie uroczystości szkolnych, kościelnych i państwowych.
Stosownego noszenia munduru oraz poszanowania godła i barw narodowych.
Wychowania w duchu patriotyzmu i znajomości historii.
5. Patriotyczne i historyczno-patriotyczne znaczenie eventów
Patriotyzm w obecnych czasach ma zupełne odmienne znaczenie niż
w dawnej Polsce. W tamtych czasach prawdziwi patrioci walczyli o wolność
i niepodległość kraju, o wolność słowa i języka i, o utrzymanie naszych granic.
Obecnie jednak patrioci dbają o poszanowanie godła i hymnu państwowego,
a dodatkowo czują silne poczucie polskości. Starają się zachować tradycje, także
22
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regionalne w czasie obchodzeniu różnych świąt. Jest to jednak coraz trudniejsze,
ponieważ widoczny jest wpływ innych krajów i ich świąt np. Walentynki, czy
Hallowen. W obecnych czasach pojęcie patriotyzmu zeszło poniekąd na dalszy
plan. Żyjemy w demokratycznej i co ważniejsze wolnej Polsce, wstąpiliśmy do Unii
Europejskiej, nasze wojska uczestniczyły w operacjach na terenie Iraku
czy Afganistanu. Dla przeciętnego człowieka to wszystko nie jest aż tak ważne,
on się troszczy zazwyczaj tylko o siebie. Dlatego przy takiej mentalności ciężko
w ogóle mówić o patriotyzmie. W przypadku młodych ludzi jest to bardzo silne
zjawisko, nie interesują się oni patriotyzmem w takim już stopniu jak było to kiedyś,
gdyż mają masę ważniejszych, w ich ocenie, spraw oraz rozrywek. Dodatkowo
borykają się z problem bezrobocia, a także brakiem perspektyw. Wczasach, gdy
Polska pozostawała pod zaborami, kładziono dużo większy nacisk na pojęcie
patriotyzmu wśród społeczeństwa. Bycie patriotą to znajomość historii swojego
kraju oraz zainteresowanie sprawami państwowymi. Należy czynnie uczestniczyć
w życiu naszej ojczyzny, podejmować próby rozwiązania problemów w tym też
krajowych. Jednak przede wszystkim należy ponownie zaszczepiać w młodych
pokoleniach poczucie patriotyzmy, nadawać mu idealistyczne znaczenie. Można
to osiągnąć właśnie poprzez organizowanie eventów o tematyce historycznopatriotycznej. Dzięki nim młodzież będzie miała okazje poznać nieco historii
i tradycji występujących w naszym kraju. Takie działanie ma ogromny wpływ
na świadomość patriotyczną. Powinno się propagować i uczyć tego już
od najmłodszych klas szkolnych jak jest to robione np. w USA. Eventy w ujęciu
historycznym przybliżają nas do procesów i mechanizmów jakie miały wpływ
na kształtowanie się naszego kraju. Fakty historyczne, daty i wydarzenia, o których
uczymy się w szkole mogą, dzięki eventą historycznym, nabierać nowego wymiaru,
zachęcając młodzież do uczestnictwa w nich, a przez to poznawania naszej
historii. Taka forma nauki jest dużo bardziej atrakcyjna i chętnie akceptowana
przez młodzież. Podczas uroczystości patriotycznych mamy do czynienia
z wzmacnianiem więzi z ojczyzną poprzez oddawanie czci i honorów bohaterom,
ludziom zasłużonym oraz wartością jakie sobą prezentowali i prezentują do tej
pory. Oddawali oni życie za kraj w którym żyli wraz ze swoimi rodzinami, wiedząc
ze dobro i bezpieczeństwo ojczyzny jest najważniejsze, oraz że muszą dążyć do
tego, aby była ona silna i niezależna. Uczestnictwo w tego typu eventach powinno
przede wszystkim uświadamiać, podkreślać i nauczać wartości jakimi powinniśmy
się kierować w życiu oraz tego, że dobro państwa wpływa na poziom życia oraz
bezpieczeństwa naszych bliskich. Pokazanie, że bycie patriotą jest czym bardzo
ważnym i bez tego nie można mówić o sile narodu, bo nie będzie on gotów
do poświęceń, także tych najwyższych. W obecnych czasach zagrożenie ojczyzny
jest dla wielu czym odległym i irracjonalnym. Żyjemy aktualnie w bezpiecznym
państwie bez konieczności odczuwania strachu i zagrożenia wojną ze strony
sąsiadów. Mamy wielu sojuszników na świecie, a widmo jakiegoś poważnego
konfliktu jest odległe, przez co tracimy w sobie poczucie patriotyzmu. Dlatego
też ważnym działaniem eventów jest przypominanie o tym i o obowiązkach
względem własnej ojczyzny. Należy jednak podkreślić, że coraz więcej, głownie
ludzi młodych, stara się powracać do wartości patriotyzmu, rozumiejąc jego
znaczenie dla swojego państwa. Powstaje coraz więcej inicjatyw społecznych
na jego propagowanie a udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach jest coraz
bardziej powszechny. Jest to zauważane głownie w uroczystościach państwowych
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z udziałem wojska oraz dodatkowymi atrakcjami tworzonymi przez organizatorów,
a także dzięki coraz powszechniejszym mediom i źródłom internetowym, z których
pozyskuje się najważniejsze informacje na temat danych eventów.
6. Znaczenie społeczno-wychowawcze eventów
Poszukując współczesnego znaczenia wychowania, należy posługiwać się
potocznym rozumieniem tego wyrazu, który w języku polskim oznacza wszelkie
celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych, dorosłych, przede wszystkim na dzieci
i młodzież, tak aby w nich kształtować określone pojęcia, dążenia, uczucia, postawy.
Wychowanie zatem wiąże się ze głownie ze społeczną produkcją stanowiąc
pochodną kultury epoki i będącą warunkiem niezbędnym do przygotowywania
młodego pokolenia pod względem pracy jak i udziału w życiu społecznym,
kulturalnym i politycznym. Z tego powodu musi być rozpatrywane w kategoriach
jednej ze stron życia społeczeństwa, funkcji znajdującej swe miejsce na wszystkich
24
etapach rozwoju społecznego.
Termin wychowanie tłumaczyć można na wiele różnych sposobów, czego
próbowali niemal wszyscy liczący się pedagodzy, filozofowie i myśliciele.
Odpowiednie zrozumienie wychowania, jako zjawiska społecznego, będzie
wymagać posłużenia się zweryfikowaną i adekwatną koncepcją stratyfikacji
25
społecznej. Stratyfikacja społeczna jest to wizja ważnych podziałów, które mają
swoje miejsce we współczesnym społeczeństwie. Wpływ na wychowanie miała
również biurokracja, która separowała jednostki ze społeczeństwa przywłaszczając sobie ich społeczno-polityczną podmiotowość, przez co skutecznie likwidowano masowe dążenia do nowatorstwa. Z drugiej jednak strony, ta siła narzuciła
społeczeństwu wzorzec człowieka zunifikowanego, pozbawionego indywidualności. Do innych błędów w obszarze przejętej przez społeczeństwo wizji wychowania,
26
wynikających z przyjęcia niewłaściwego obrazu stratyfikacji społecznej.
Wychowanie jest nieodłącznym procesem, który towarzyszy człowiekowi
począwszy od dnia jego narodzin, trwając do późnej starości. Bodźce mające
charakter wychowawczy oddziałują na ludzi we wszystkich środowiskach w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, środowisku pracy itd. Proces ten
przegotowuje młode pokolenia do samodzielnego życia, w którym będzie ono
musiało podejmować odpowiednie role społeczne, żyjąc w zgodzie z resztą
społeczeństwa. Właściwe przygotowanie jednostki do dorosłego życia stanowi
poniekąd gwarancję bezpieczeństwa dla innych obywateli,a ponadto spójność
grupy. Zatem, mimo różnorodnych ujęć tego procesu, różnych ideologii leżących
u jego podstaw oraz determinujących cele stawiane wychowaniu, stanowi ono
podstawowe zadanie, przed jakimi stoi nasze społeczeństwo. Oddziaływania
wychowawcze nie kształtują tylko osobowości poszczególnych jednostek, lecz
przede wszystkim wpływają na kształt całej społeczności, narodu. W odniesieniu
do eventów ich znaczenie społeczno-wychowawcze jak i ich rola w tym są dosyć
jasne. Będą one wspierały działania na rzecz wychowania społeczeństwa
i wpajania mu właściwych postaw społecznych. Przykładami takich działań
24
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są wszelkiego rodzaju prace społeczne, czy zbiórki pieniędzy organizowane przez
harcerzy. Pieniądze z nich przeznaczane są na szczytne cele, odnawianie
zabytków, pomników, grobów itp.,jaki i zapomogi dla harcerzy chcących wziąć
udział w obozach, czy innych wydarzeniach kulturowych, lub społecznych.
Kształtowanie takich postaw jest społecznie pożyteczne i jak najbardziej pożądane,
dlatego należy propagować wszystkie inicjatywy zmierzające właśnie w tym
kierunku, czy to w szkołach, czy w urzędach gminy jaki i w wyższych szczeblach
organizacji państwowych. Powinniśmy przywiązywać większą wagę do działalności
na rzecz państwa i temu właśnie służą też eventy, dają możliwość wsparcia
regionalnych instytucji jak i inicjatyw społecznych. Przykładem może być również
organizacja festynów na terenie gminy, z których dochód jest przeznaczany
na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W niektórych gminach
są one organizowane cyklicznie i zawsze przyciągają znaczną liczbę ludności
gotowej wspierać cele zbiórek. Dzięki takiemu działaniu umacnia się również
wspólnota mieszkańców i poczucie przynależności, ludzie chętniej sobie pomagają. Jest to między innymi zasługa działań społeczno-wychowawczych, których
podejmują się organizatorzy poprzez właściwe organizowanie eventów, sporządzanie ich założeń i celów i odpowiednia ich realizacja.
7. Podsumowanie dotyczące rozwoju i promocji imprez proobronnych
Odnośnie rozwoju można stwierdzić, że w społeczeństwie istnieje chęć brania
udziału w eventach proobronnych, nie tylko wśród młodzieży. Dlatego organizacje
te powinny zwiększyć zakres proponowanych wydarzeń i ich częstotliwość.
Dobrym pomysłem może okazać się organizacja obozów survivalowobushcraftowych dla całych rodzin połączonych z organizacją zawodów ASG/
paintball. Organizacja takiego eventu powinna brać pod uwagę zróżnicowanie
wiekowe uczestników i dostosować program do dzieci, młodzieży, dorosłych
w jednym obozie. Wiadomo, że ewentualna sytuacja kryzysowa będzie
oddziaływała na wszystkich członków rodziny, nie tylko na dorosłych dlatego
ważna jest umiejętność radzenia sobie z nią przez wszystkich członków rodziny.
W ostatnim czasie znacznie zwiększył się popyt na tego typu wydarzenia, a ludzie
płacą za takie obozy duże pieniądze. Jeżeli zapewnimy uczestnikom wspaniałą
zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy oczekiwanej od organizacji
proobronnych nie tylko zwiększy się zaufanie społeczne do nich, ale pozyskają one
nowych członków, podniesiona zostanie jej ranga, zostanie ona polecona innym
zainteresowanym tym tematem, stowarzyszenia te zdobędą coraz większe
doświadczenie w organizacji eventów oraz sposobie ich usprawnienia. Koleją
propozycją, którą mogą wykorzystać organizacje proobronne podczas tworzenia
imprez, jest organizacja zawodów sportowych o charakterze obronnym. Takich jak
zawody strzeleckie z łuku, z pistoletów pneumatycznych, w rzucaniu nożami lub
toporkami (sporty te są niezwykle popularne w USA i Kanadzie), testów
sprawnościowych, a także pokonywanie trudnego terenu, terenu z przeszkodami
miejskimi lub w pokonywaniu budynków pozorujących podpalenie (polega
to na zadymieniu budynku substancjami nieszkodliwymi, uczestnikom zakłada
się maske, wprowadza do budynku i nakazuje znalezienie jakiegoś przedmiotu
lub jego opuszczenie w jak najkrótszym czasie.), tory przeszkód z atrapami celów
do zniszczenia z replik ASG lub Paintball, które również są niezwykle popularną
formą rozrywki w USA (tu używa się jednak prawdziwej broni). Zainteresowanie
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tego typu eventami jest również niezwykle duże i organizacje proobronne powinny
jak najszybciej wykorzystać w swojej ofercie wymienione wyżej pomysły
na organizacje zawodów. Może to być doskonała alternatywa dla zwykłych
zawodów sportowych przyciągająca rzesze fanów, ponieważ tego typu imprezy
mogą odbywać się znacznie częściej i wspierać również organizacje lub cele
charytatywne.
Zapewne wartościowym pomysłem może być też organizacja festynów
proobronnych z grami i zabawami dla dzieci i dorosłych, połączonych z koncertami
lub pokazami sprzętów również wojskowego. Są one już organizowane w niektórych miejscowościach gdzie lokalne organizacje proobronne współpracując
z jednostką wojskową tworzą niezwykle bogatą ofertę dla uczestników. Jest
to jednak nowość dlatego wprowadzenie na szerszą skalę mogło by być niezwykle
korzystne nie tylko dla organizacji proobronnych, ale i lokalnych jednostek
wojskowych zwiększają społeczne zaufanie do nich.
Kolejnym dobrym pomysłem dotyczącym promocji może być stworzenie
kalendarza w którym zostaną zawarte i opisane po krótce eventy jakie organizuje
dane stowarzyszenie, a także takie, w których bierze ono udział jak np. uroczystości państwowe. Ideą takiego pomysłu jest zaznaczenie dat poszczególnych
wydarzeń w kalendarzu co spowoduje, że nie zostanie ono przeoczone,
a dodatkowy opis pozwoli na uzyskanie informacji dotyczących eventu. Dochód
ze sprzedaży takich kalendarzy może być przeznaczony na jakiś cel charytatywny
co dodatkowo zwiększy zainteresowanie nim. Możliwość wykorzystania takiego
rozwiązania jest nie ograniczona, nie zależnie od rangi, obszaru działalności,
zakresu odbiorców zawsze znajdziemy chętnych do nabycia przedmiotu, który
wspiera cel charytatywny, a dodatkowo ma wartość promocyjną. Idąc dalej tym
tropem organizacje proobronne mogły by zająć się tworzeniem i dystrybucją
czasopism (miesięczników, kwartalników) o tematyce proobronnej. Treść w nich
zawarta opisywała by poszczególne organizacje paramilitarne, ich cel, misje,
podawała podstawowe informacji na ich temat oraz dodatkowo jakie eventy
organizują i w jakich biorą udział oraz gdzie i kiedy ma to miejsce. Ponadto można
by umieścić w nim relacje z już przeprowadzonych eventów. Stworzenie takiego
czasopisma wiąże się z kosztami, jednak jeżeli taka inicjatywa zrzeszyła
by odpowiednią ilość zainteresowanych organizacji ma racje bytu na skale
krajową. Dając możliwość skutecznej i ciekawej reklamy. Ostatnią propozycją
rozwoju promocji eventów proobronnych jest stworzenie aplikacji na smartphone-a.
W obecnych czasach znalezienie osoby nie mającej ze sobą telefony graniczy
z cudem, dlaczego więc nie wykorzystać tego w promocji. Aplikacja taka mogła
by podobnie jak czasopismo, wyszukiwać organizacje proobronne w okolicy,
opisywać i przedstawiać ich działalność w danym regionie, informować o eventach
jakie się odbędą, czy zbierać zapisy na nie. Możliwości wykorzystania tego
pomysłu są nie ograniczone i znalazły by zapewne wielu fanów. Problem może
stanowić koszt takiej aplikacji, jednak ponownie, odpowiednia inicjatywa ze strony
zainteresowanych i taka aplikacja może powstać bardzo szybko.
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Streszczenie
Istota eventów, ich organizacja, znaczenie historyczne i patriotyczne,
dynamika rozwoju tego rodzaju eventów oraz ich promocja.
Słowa kluczowe: event, promocja, rozwój, znaczenie wychowawcze
i patriotyczne
Summary
The essence of the events, its organization, historical and patriotic meaning,
dynamic of this kind of events development and its' promotion.
Key words: event, promotion, development, educational and patriotic
meaning
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POLICJA JAKO KLUCZOWA FORMACJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO III RP – W STRONĘ KSZTAŁTOWANIA
MIĘDZYNARODOWYCH DOŚWIADCZEŃ SŁUŻBY POLICYJNEJ
Wstęp
Celem przyjętym w artykule jest przedstawienie znaczenia Policji jako
kluczowej formacji w systemie bezpieczeństwa społecznego III Rzeczypospolitej,
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych, jak również efektów
kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej w oparciu
o współpracę w ramach Unii Europejskiej. Dostrzeżono, że na początku XXI wieku
1
postępuje proces internacjonalizacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego.
Wymaga to wyposażenia Policji w odpowiednie środki prawne umożliwiające
realizację przez funkcjonariuszy funkcji i aktywności również o ponadnarodowym
charakterze.
Przyjęta problematyka wymaga uściślenia terminu „bezpieczeństwo społeczne”, ponieważ jest on kluczowy, jeśli przyjąć szczególną rolę Policji w procesie
ochrony społeczeństwa przed rozmaitymi zagrożeniami. Bezpieczeństwo społeczne stanowi jedną z dziedzin szerzej rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa. Obejmuje stan, a zarazem proces dążenia do sytuacji, w której potrzeby
i wartości podzielane w danym społeczeństwie są w dostatecznie dużym stopniu
2
chronione przy udziale administracji państwowej. W ramach bezpieczeństwa
społecznego sytuuje się zbiór, ukształtowanych w praktyce, publicznych sił oraz
środków, a także wzajemnych relacji łączących władzę publiczną i społeczeństwo,
dzięki którym można gwarantować ochronę bezpieczeństwa obywateli oraz pod3
staw życia społecznego w państwie.
Wśród przykładowych zagrożeń tak pojmowanego bezpieczeństwa
społecznego wymienia się łamanie praw człowieka i naruszanie swobód obywatelskich, ograniczanie obywatelom dostępu do służby zdrowia, szkolnictwa,
1

2

3

Internacjonalizację zagrożeń społecznych określa się jako jedną ze stosunkowo nowych tendencji
ewolucji bezpieczeństwa, zarówno narodowego, jak i międzynarodowego. Por. R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń,
„Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2007, nr 4, s. 45.
Podkreśla się również, że bezpieczeństwo społeczne można analizować w ujęciu systemowym, gdyż
kategoria obejmuje zróżnicowane elementy, wzajemnie ze sobą powiązane i umacniane dzięki
działaniom podmiotów rządowych, pozarządowych i samych obywateli. Por. M. Kuś, O społecznym
zagrożeniu bezpieczeństwa III RP, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”.
2013, t. V, s. 104.
J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów, „Colloquium. Kwartalnik
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej”. 2013, nr 2, s. 70.
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edukacji i życia kulturalnego, różne formy przestępczości, propagandę mediów,
radykalizację postaw społecznych, posługiwanie się aktami terroru w celu
4
zastraszenia społeczeństwa, masowe bezrobocie, korupcję i patologie społeczne.
Autorzy przyjęli wstępne założenie, że zadania realizowane przez Policję mogą
w istotnym stopniu wpływać na ograniczanie wpływu bądź eliminowanie części
5
z zagrożeń bezpieczeństwa społecznego.
Autorzy starają się bronić tezy o potrzebie kształtowania i dalszego rozwijania
międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej w dobie internacjonalizacji
różnych zagrożeń społecznych, zagrażających bezpieczeństwu obywateli III RP.
Kształtowanie międzynarodowych podstaw aktywności funkcjonariuszy Policji
wydaje się wpisywać dodatkowo w wymóg aktywności Polski w umacnianiu
bezpieczeństwa społecznego na obszarze Unii Europejskiej.
Ogólne usytuowanie prawne Policji, zadania i zakres uprawnień
ustawowych
Policja jest zawodową i umundurowaną formacją publiczną funkcjonującą
w systemie bezpieczeństwa narodowego w oparciu o przepisy Ustawy z 6 kwietnia
6
1990 roku o Policji (dalej: u.o.p.) i przepisy licznych aktów wykonawczych. Prawne
usytuowanie formacji akcentuje jej udział w podsystemie ochronnym w ramach
systemu bezpieczeństwa narodowego. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do Sił
Zbrojnych RP – Policja korzysta z niemilitarnych sił i środków, aby realizować
swoją misję, którą pozostaje, zgodnie z art. 1 ust. 1 u.o.p., służba społeczeństwu
i ochrona bezpieczeństwa ludzi, a także utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Misja ta wpisuje się najbardziej trafnie w tzw. model policji cywilnej,
7
jako dominujący w państwach demokratycznych w XXI wieku. W literaturze
podkreśla się jednak możliwość wykorzystania paramilitarnych sposobów
przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa w praktyce służby
8
funkcjonariuszy Policji.
Policja realizuje różne zadania w ochronnym podsystemie bezpieczeństwa
narodowego. Zgodnie z art. 1 ust. 2-4 u.o.p. należą do nich następujące zadania:
4

J. Sadowski, Kilka uwag o bezpieczeństwie - wybrane problemy, „Acta Pomerania”, 2009, nr 2, s. 232.
W literaturze podkreśla się ścisły związek kategorii bezpieczeństwa społecznego z kategorią
bezpieczeństwa kulturowego, niekiedy wyróżniając termin „bezpieczeństwo społeczno-kulturowe”
oraz powiązane z nim pojęcie „społecznej bazy kulutowej”, na którą składają się różne doświadczenia, wzorce i wartości, rytuały, potrzeby, czy praktyki społeczno-kulturowe akceptowane
i pożądane w danym społeczeństwie. J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne. Kraków 2016, s. 6-7. Jak zauważył J. Czaja, proces internacjonalizacji zagrożeń społecznych
stanowi jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, jeśli chodzi o eskalację zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego Polski w najbliższych latach. J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa.
Kraków 2008, s. 59. Z kolei zdaniem A. Skrabacz, aspekty tożsamościowo-kulturowe trwale
determinują stan oraz proces wzmacniania bezpieczeństwa społecznego. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa 2012, s. 50-58.
6
Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1782).
7
Model policji cywilnej przeciwstawia się trzem innym modelom funkcjonowania formacji policyjnych,
tj. koncepcji policji państwowej, modelowi stanu wyjątkowego oraz modelowi quasi-militarnemu.
Por. S. Pieprzy, Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2011, s. 126.
8
Paramilitarny charakter niektórych aspektów służby policyjnej widać na przykład w fakcie używania
broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, umundurowania, a także posługiwania się dystynkcją typu wojskowego. Zob. I. Budzyńska, Modele systemów policyjnych oraz zmiany w organizacji
policji w wybranych państwach, „Raport Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, 2000, nr 185,
s. 7.
5
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 chroni życie i zdrowie ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami;
 chroni bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym również zapewnienia
spokój w miejscach publicznych, środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na wodach służących
do powszechnego korzystania;
 inicjuje oraz organizuje działania służące zapobieganiu przestępstwom,
wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym i współpracuje w tej
dziedzinie z organami na poziomie centralnym, samorządowym, a także
z organizacjami społecznymi;
 prowadzi działania o charakterze kontrterrorystycznym w oparciu
o przepisy odrębnej ustawy;
 wykrywa przestępstwa i wykroczenia, ścigając ich sprawców;
 prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem specjalistycznych formacji
ochronnych;
 kontroluje przestrzeganie przepisów administracyjnych i porządkowych
w sferze działań publicznych i obowiązujących w miejscach publicznych;
 prowadzi współpracę z policjami innych państw, instytucjami i organami
UE oraz organizacjami międzynarodowymi w oparciu o właściwe umowy,
porozumienia i przepisy;
 gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje kryminalne;
 prowadzi zbiory danych z informacjami gromadzonymi przez uprawnione
organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach
papilarnych z miejsc przestępstw, jak również o wynikach analizy kwasu
DNA;
 wynikające z prawa unijnego oraz umów i porozumień międzynarodowych
w oparciu o zasady w nich określone;
 wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu
towarów.
Należy interpretować, że zadania Policji są złożone i odwołują się do różnych
płaszczyzn aktywności funkcjonariuszy formacji. Usytuowanie prawne Policji zależy
również od przyznanego funkcjonariuszom tej formacji zakresu uprawnień. W art.
14 ust. 1 u.o.p. ustawodawca stwierdził, że Policja realizuje trzy główne rodzaje
czynności, tj. operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Wśród uzasadnień podejmowania wyróżnionych grup czynności
ustawodawca wymienił rozpoznawanie, prewencję i wykrywanie przestępstw
oraz wykroczeń, poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania
albo wymiarem sprawiedliwości (osób poszukiwanych), a także poszukiwanie
osób, które należy odnaleźć dla ochrony ich życia, zdrowia lub wolności (osób
zaginionych).
Istotą czynności operacyjno-rozpoznawczych traktuje się fakt ich podjęcia
przed momentem wszczęcia postępowania karnego, aby zapobiec złamaniu
prawa, wykryć bezprawne zachowania, pozyskać dowody przestępstwa, bądź
potwierdzić wcześniej uzyskane informacje o ryzyku złamania prawa. Mają one
9
charakter nieprocesowy. Czynności dochodzeniowo-śledcze mają z kolei
charakter procesowy i wiążą się z prowadzeniem śledztw oraz dochodzeń
9

S. Pieprzy, Policja..., dz. cyt., s. 101-102.
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policyjnych, przesłuchiwaniem sprawców i świadków przestępstw, prowadzeniem
oględzin miejsc, w których popełniono przestępstwa, czy realizowaniem ekspery10
mentów procesowych. Wreszcie, istotę prowadzenia czynności administracyjnoporządkowych sprowadza się do takich konkretnych czynności policyjnych, jak
legitymowania osób i sprawdzania ich tożsamości, realizacji czynności w ramach
postępowania mandatowego, czuwania nad bezpieczeństwem publicznym podczas różnych wydarzeń (na przykład imprez masowych), rejestracji obrazu
11
w miejscach publicznych, czy też odpowiadania za kontrolę ruchu na drogach.
Wszystkie wymienione czynności przekładają się na możliwość wpływania na stan
i proces bezpieczeństwa społecznego w państwie. Ich realizacja i modyfikacja
może przebiegać w warunkach międzynarodowej aktywności funkcjonariuszy
Policji.
Międzynarodowe doświadczenia służby policyjnej – podstawy prawne
Międzynarodowa aktywność funkcjonariuszy Policji na rzecz wzmacniania
bezpieczeństwa społecznego stanowi jedną z konsekwencji procesu harmonizacji
prawa policyjnego, współpracy policji różnych państw w ramach Unii Europejskiej,
a także zaangażowania UE w misjach policyjnych w destabilizowanych regionach
na świecie. Międzynarodowe doświadczenia służby policyjnej, analogicznie jak
doświadczenia żołnierzy zawodowych, są rezultatem „egzemplifikacji solidarności
12
państw” na rzecz budowy i umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
Możliwość udziału funkcjonariuszy Policji w misjach zagranicznych została
uwarunkowana regulacjami zawartymi w Rozdziale 10a u.o.p., Rozdziale 10b,
a także Rozdziale 10c, zatytułowanymi kolejno: Kontyngenty policyjne wydzielone
do realizacji zadań poza granicami państwa, Realizacja wspólnych działań
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również Punkty
kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
13
oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia.
Możliwość tworzenia
10

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości. Warszawa-Kraków 2007, s. 100.
Szczególnie istotne ze względu na ochronę bezpieczeństwa społecznego przy realizacji czynności
administracyjno-porządkowych wydaje się realizowanie czynności administracyjno-porządkowych
w sferze wykrywania wykroczeń. Metodykę służby policyjnej w tej dziedzinie uregulowano w osobnym
zarządzaniu Komendanta Głównego Policji z 2008 roku. Zob. Zarządzenie nr 323 Komendanta
Głównego Policji z 26 marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności
administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców
(Dz. Urz. KGP 2008, nr 9, poz. 48 ze zm.)
12
J. Dobrowolska-Polak, Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE „IZ Policy
Papers”, 2009, nr 3, s. 49.
13
Szczegółowe kwestie związane z udziałem policjantów w misjach i realizacji zadań poza granicami
RP uregulowano również w rozporządzeniach Rady Ministrów. Wśród przykładowych aktów prawnych, jako szczególnie ważnych dla kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej,
należy wymienić te regulujące należności pieniężne dla funkcjonariuszy, uprawnienia i obowiązki
policjantów realizujących zadania za granicą, a także tryb i zasady finansowania kontyngentów
policyjnych. Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada 2002 roku w sprawie należności
pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami
państwa w kontyngencie policyjnym (Dz.U. 2002, nr 192, poz. 1607 ze zm.); rozporządzenie Rady
Ministrów z 20 listopada 2002 roku w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych
do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. 2002, nr 207, poz. 1755 ze zm.); rozporządzenie
Rady Ministrów z 28 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania
i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa
(Dz.U. 2003, nr 23, poz. 188).
11
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kontyngentów policyjnych realizujących zadania poza granicami RP przewidziano
w związku z realizacją zadania ustawowego Policji polegającego na współpracy
z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi w oparciu
o odrębne przepisy oraz treści umów i porozumień międzynarodowych.
Zgodnie z art. 145a u.o.p., kontyngent policyjny można utworzyć w celu
skierowania go do udziału w misji pokojowej, operacji zapobiegania terroryzmowi
albo jego skutkom, akcji ratowniczej, poszukiwawczej i humanitarnej, ćwiczeniach
oraz szkoleniach policyjnych, jak również przedsięwzięciach o celach reprezentacyjnych. Kompetencje do utworzenia kontyngentu policyjnego przyznano, w oparciu o art. 145b u.o.p., następującym organom:
 Radzie Ministrów działającej na mocy uchwały – tylko w przypadku
kierowania funkcjonariuszy na misje pokojowe;
 ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych działającemu na mocy
zarządzenia – przy kierowaniu funkcjonariuszy na akcje antyterrorystyczne, ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 Komendantowi Głównemu Policji działającemu na mocy decyzji – w sytuacji kierowania funkcjonariuszy na ćwiczenia, szkolenia i przedsięwzięcia
o celach reprezentacyjnych.
Rozdział 10b u.o.p. reguluje problematykę realizacji przez funkcjonariuszy
Policji działań na obszarze państw UE. Zgodnie z art. 145h u.o.p., policjanci,
a także pracownicy Policji, mogą spełniać obowiązki służbowe dla realizacji kilku
istotnych celów. Pierwszym jest zapobieganie przestępczości oraz powiązana
ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, możliwa w formie wspólnych
patroli i innych operacji. Drugi cel wiąże się z udzielaniem siłom policyjnym
w innych państwach UE wsparcia w związku ze zgromadzeniami i imprezami
masowymi, klęskami żywiołowymi oraz poważnymi wypadkami. Trzecim celem jest
usprawnianie współdziałania między specjalnymi jednostkami interwencyjnymi
w sytuacjach kryzysowych.
Realizacja każdego z wymienionych w art. 145h u.o.p. celów współpracy
Policji z jej odpowiednikami w państwach UE pociąga za sobą szczególne formy
działań, wpływających na kształtowanie międzynarodowych doświadczeń służby
policyjnej. Skonkretyzowano to w Rozdziale 10c u.o.p., a zwłaszcza w art. 145j
u.o.p., na mocy którego Komendantowi Głównemu Policji nadano prerogatywy
krajowego punktu kontaktowego w sprawach wymiany danych kolejno na temat
profilów DNA, danych daktyloskopijnych, danych rejestracyjnych pojazdów, danych
o prekursorach materiałów wybuchowych z właściwymi organami w państwach UE,
a także punktu kontaktowego odpowiedzialnego za rozwój współpracy
transgranicznej, zwłaszcza w sferze walki z terroryzmem oraz przestępczością
o zasięgu ponadnarodowym.
Jeśli chodzi o realizację zadań związanych z walką z przestępczością
transnarodową i terroryzmem, to międzynarodowe kompetencje Policji opierają się
na zasadach wypracowanych na gruncie implementacji do krajowego porządku
14
prawnego przepisów decyzji Rady UE z 23 czerwca 2008 roku. Obligują one
Policję do utworzenia krajowych zbiorów analiz DNA w celu skutecznego
14

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 roku w sprawie intensyfikacji współpracy
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.Urz. UE
L 210/1 z 6.8.2008).
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wykrywania przestępstw, a także nakładają obowiązek umożliwienia punktom
kontaktowym z państw UE dokonywania automatycznego przeszukiwania profili
DNA w tych zbiorach analiz. Wdrożenie decyzji Rady UE pozwala na współpracę
Policji z jej odpowiednikami w państwach UE również w przypadku wymiany
danych daktyloskopijnych, danych rejestracyjnych pojazdów, danych osobowych
i danych nieosobowych osób wskazanych we wniosku państwa członkowskiego,
aby skutecznie chronić bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas tzw. istotnych wydarzeń. Decyzja reguluje przeprowadzanie wspólnych patroli i innych
15
operacji policjantów z państw UE.
Komenda Główna Policji, zgodnie z art. 145k u.o.p., pełni funkcję krajowego
biura do spraw odzyskiwania mienia, realizując tym samym zadania wynikające
z jednej z decyzji Rady UE z 2007 roku w związku z potrzebą wykrywania
16
i identyfikowania korzyści majątkowych oraz mienia pochodzących z przestępstw.
Współpraca między Policją a jej odpowiednikami w państwach członkowskich
UE w ramach biur zajmujących się odzyskiwaniem mienia ma miejsce dzięki
wymianie informacji oraz wzorców postępowania, tak na żądanie jednej ze stron,
jak i w formie spontanicznej. Ważne miejsce zajmuje wymiana najlepszych praktyk
policyjnych związanych z poprawą skuteczności w sferze wykrywania oraz
identyfikowania korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo mienia
powiązanego z działalnością przestępczą na potrzeby zagwarantowania jego
17
zabezpieczenia, konfiskaty lub zajęcia.
Szczególną formą kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby
policyjnej jest współpraca z funkcjonariuszami policji innych państw UE w zakresie
wysyłania i przyjmowania specjalnych jednostek interwencyjnych, wyspecjalizowanych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Ma to miejsce dzięki implementacji do krajowego porządku prawnego

15

Znaczenie współpracy transgranicznej funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państw członkowskich
UE, w tym funkcjonariuszy służb policyjnych, ciągle rosło w ostatnich latach, a na przykładzie Polski
fakt akcesji do UE w 2004 roku sprawił, że potrzeba współdziałania funkcjonariuszy Policji z jej odpowiednikami w innych państwach stała się tym większa, jako że granica RP stała się zarazem granicą
wschodnią całej UE. Dwa główne uzasadnienia potrzeby kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej dotyczyły rosnącej skali i oddziaływania zagrożenia przestępczością transgraniczną oraz zagrożenia aktami terroryzmu. Por. T. Kubin, Wzmocniona współpraca państw Unii
Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2010, nr 4, s. 130.
16
Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z 6 grudnia 2007 roku dotycząca współpracy pomiędzy biurami
do spraw odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji
korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz.Urz. UE L
332/103 z 18.12.2007).
17
Analizowany przejaw ochrony bezpieczeństwa dotyczy w szczególności wzmacniania bezpieczeństwa interesów ekonomicznych UE, w tym poszczególnych państw członkowskich. Poprzez nadanie
Policji uprawnień w dziedzinie rozpoznawania i identyfikacji mienia oraz korzyści majątkowych osób,
które są powiązane z działalnością przestępczą, formacja może przyczyniać się do poprawy
bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Kształtowanie międzynarodowych doświadczeń służby
policyjnej w ramach współpracy z funkcjonariuszami z innych państw UE to istotny czynnik
poprawiający zdolności formacji do prewencji i zwalczania różnych form przestępczości, także
przestępczości w ujęciu transnarodowym. Więcej o znaczeniu decyzji Rady UE z 6 grudnia 2007 roku
dla kryminalizacji przestępczości, o której mowa, zob. E. Jurgielewicz, Pozbawianie sprawców
owoców przestępstwa w regulacjach Unii Europejskiej (w:) E.M. Guzik-Makaruk (red.), Przepadek
przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa. Warszawa 2012, s. 106-111.
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18

przepisów decyzji Rady UE z 23 czerwca 2008 roku. Specjalna jednostka
interwencyjna Policji to każda jednostka wyspecjalizowana do ochrony porządku
publicznego w państwie UE, która jest zdolna do skutecznego działania
w sytuacjach kryzysowych. Państwo UE dysponuje prawem do tego, aby
wnioskować o udział jednostki interwencyjnej drugiego państwa, aby uporać się
z sytuacją kryzysową, a wniosek może spotkać się z akceptacją, odrzuceniem
albo zaproponowaniem innej formy pomocy przez adresata. Pozytywna odpowiedź
na wniosek w praktyce może dotyczyć dostawy sprzętu policyjnego albo fachowej
wiedzy służącej skutecznej realizacji działań antykryzysowe z użyciem lub bez
użycia broni. Funkcjonariusze Policji przydzieleni do specjalnej jednostki
interwencyjnej poza granicami RP są zobowiązani prowadzić działania w oparciu
o swoje kompetencje wynikające z prawa krajowego, działając jednak w ramach
odpowiedzialności składającego wniosek państwa przyjmującego, pod jego zwierz19
chnictwem oraz przy poszanowaniu obowiązującego w nim prawa krajowego.
Wybrane przejawy kształtowania międzynarodowych doświadczeń
służby policyjnej – aspekt współpracy w ramach UE
Nabywanie przez funkcjonariuszy Policji wartościowych doświadczeń
w ramach służby także poza granicami państwa było w istotnej mierze rezultatem
stosowania wcześniej omówionego prawa unijnego. Jeszcze przed formalnym
wstąpieniem Polski do UE funkcjonariusze Policji mieli możliwość zapoznania się
z warunkami współpracy policyjnej w ramach wspólnotowych misji pokojowych
20
poza obszarem UE. Przykładem było zaangażowanie 10 funkcjonariuszy Policji
do prowadzonej w Albanii w latach 1997-2001 misji MAPE, realizowanej przez
Unię Zachodnioeuropejską, jako już nieistniejące zaplecze polityczno-obronne UE.
Misja była ukierunkowana na doradztwo albańskiej policji w zakresie skutecznego
przywrócenia porządku publicznego i zapewnienia spokoju w czasie wyborów
parlamentarnych z 1997 roku w związku z wybuchem ogólnonarodowych niepoko21
jów społecznych po kryzysie finansowym w kraju.
18

Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z 23 czerwca 2008 roku w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach
kryzysowych (Dz.Urz. UE L 210/73 z 6.8.2008).
19
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że problematyka zarządzania kryzysowego na poziomie
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE stała się w XXI wieku szczególnie istotnym przedmiotem współpracy państw członkowskich. Policje to jedne z najważniejszych formacji w cywilnej
strukturze unijnego systemu zarządzania kryzysowego. Służba wykwalifikowanych funkcjonariuszy
policyjnych, sędziów i innych specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego powoduje
przeniesienie uprawnień i kompetencji z poziomu krajowego na poziom unijny, aby móc prowadzić
operacje na obszarze UE, z kolei w określonych prawem przypadkach również w różnych regionach
na świecie. Por. L. Wojnicz, Reforma sektora bezpieczeństwa jako przykład wielopoziomowego
zarządzania Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (w:) J. Ruszkowski,
L. Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej. Szczecin-Warszawa 2013, s. 228. Warto
dodać, że udział polskiej Policji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na obszarze UE to efekt
zgodnego przyjęcia przez państwa członkowskie koncepcji regionalnego i lokalnego zaangażowania
służb bezpieczeństwa na rzecz zarządzania kryzysowego. Więcej na ten temat zob. E.W. Roguski,
Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 2007, nr 1, s. 93-114.
20
A. Walczuk, Zarys działalności Polskich Kontyngentów Policyjnych, „Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2010, nr 4, s. 112.
21
R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony. Koncepcja, struktura, funkcjonowanie.
Warszawa 2000, s. 156.
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W 2003 roku, jeszcze w okresie przedakcesyjnym, funkcjonariusze Policji brali
udział w dwóch misjach unijnych ukierunkowanych na stabilizację bezpieczeństwa
na Półwyspie Bałkańskim w warunkach procesu rozpadu państwa jugosłowiańskiego. Były to misja PROXIMA na obszarze Macedonii (2003-2005), a także
misja EUPM w Bośni i Hercegowinie (2003-2011). Pierwsza z wymienionych była
ukierunkowana na następujące cele: konsolidację prawa i porządku publicznego
w Macedonii, przygotowanie lokalnych sił policyjnych do skutecznego zwalczania
przestępczości zorganizowanej i do budowania zaufania w społeczeństwie,
pomocy Macedończykom we wdrożeniu reform resortu spraw wewnętrznych
i policji, a także na operacyjne przekształcenie i utworzenie wyspecjalizowanej
22
policji granicznej. W przypadku misji PROXIMA należy mimo wszystko pisać
jedynie o szczątkowych możliwościach kształtowania międzynarodowych
doświadczeń służby policyjnej polskich policjantów głównie z uwagi na fakt,
że skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Macedonii ustalono na 3 funkcjonariuszy.
W przypadku misji EUPM w Bośni i Hercegowinie główne cele operacji
UE dotyczyły kontynuacji wcześniejszych działań ONZ oraz NATO, zapewnienia
niezależności policji bośniackiej od sił politycznych, pomocy policji w profesjonalnym realizowaniu zadań ustawowych i wykonawczych, przyczynienia się do
podniesienia kwalifikacji policjantów bośniackich przez szkolenia, w tym szkolenia
z zakresu etyki zawodowej i sprawiedliwego naboru do służby policyjnej. Zadania
misji unijnej w stosunku do przygotowania bośniackich sił policyjnych dotyczyły
również pomocy w rozwinięciu współpracy z policjami państw UE i państw
ościennych, a także poprawy zdolności reagowania na zagrożenia związane
23
z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Najważniejszym zadaniem policjantów z Polskiego Kontyngentu Policyjnego w BiH ustalono natomiast wspieranie
i doradzanie rozproszonym służbom policyjnym i porządkowym w szeroko pojętej
24
reformie systemu bezpieczeństwa.
Interesującym przykładem kształtowania międzynarodowych doświadczeń
służby policyjnej był udział funkcjonariuszy Policji w misji stabilizacyjnej UE pod
nazwą AMIS II, realizowanej w Sudanie w latach 2005-2007. Misja stanowiła formę
wsparcia UE dla działań pokojowych prowadzonych przez Unię Afrykańską
podczas wojny domowej w Sudanie, a konkretnie na obszarze spornej prowincji
Darfur. Wsparcie obejmowało pomoc techniczną i dostarczenie sprzętu, logistyczny transport przedstawicieli Unii Afrykańskiej do obszaru konfliktu, pomoc finansową oraz wsparcie przy szkoleniu sił policyjnych. Podczas misji AMIS II funkcjo22

Wspólne działanie Rady 2003/681/WPZiB z 29 września 2003 roku w sprawie Misji Policyjnej Unii
Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima) (Dz.Urz. UE L 249
z 1.10.2003 ze zm.).
23
Wspólne działanie Rady 2002/210/WPZiB z 11 marca 2002 w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (Dz.Urz. UE L 070 z 13.3.2002 ze zm.).
24
Umowa między RP a UE z 24 lutego 2003 roku w sprawie uczestnictwa RP w Misji Policyjnej UE
w Bośni i Hercegowinie (M.P. 2004, nr 36, poz. 641). Inne zadania w ramach misji EUPM dotyczyły
stworzenia struktur administracyjno-zarządzających na szczeblu kierowniczym w policji bośniackiej
oraz wprowadzenia finansowej przejrzystości w funkcjonowaniu struktur policyjnych. Por. P. Sokołowska, Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. 2010, nr 4, s. 117. Warto zaznaczyć, że skład osobowy Polskiego
Kontyngentu Policyjnego w BiH kilkukrotnie ulegał zmianom, początkowo licząc 12 funkcjonariuszy
Policji, by w końcowym okresie realizacji misji UE zostać zredukowanym do 3 funkcjonariuszy
w randze oficerów Policji. Zob. A. Walczuk, Zarys..., dz. cyt., s. 114.
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nariusze Policji nabyli cenną wiedzę i doświadczenia z zakresu wymaganych
działań przy ochronie życia i zdrowia oraz aktywności w niesieniu pomocy
humanitarnej zagrożonej ludności cywilnej, a także w dziedzinie współdziałania
25
logistycznego w trudnym terenie. Z drugiej strony, obserwacja skutków wydarzeń
w Darfurze skłania do refleksji, że wyraźnie militarny charakter zagrożenia
w regionie oraz trudność w wygaszeniu wojny domowej, to okoliczności ograniczające możliwość prowadzenia działań policyjnych na szerszą skalę, a tym
samym kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej funkcjonariuszy polskiej Policji.
W 2008 roku rozpoczęto kolejną unijną misję stabilizacyjną o charakterze
policyjnym, a mianowicie EUPOL Afganistan. Jej cele zorientowano wokół
niesienia pomocy Afgańczykom w sformowaniu oraz właściwym przygotowaniu
stałych sił policyjnych, działających w oparciu o międzynarodowe standardy
w sferze ochrony bezpieczeństwa narodowego. Policjanci z państw UE wzięli
udział w doradztwie, szkoleniu oraz obserwacji rezultatów usprawniania pracy
26
policji afgańskiej. Działania objęły funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości w Afganistanie w warunkach niewygaszonych nieregularnych
działań zbrojnych zapoczątkowanych w październiku 2001 roku. Szczególne
kompetencje członkom misji cywilnej UE przyznano w ramach współdziałania
27
z kontyngentami wojskowymi państw NATO. Liczebność Polskiego Kontyngentu
Policyjnego w Afganistanie ustalono maksymalnie na 5 funkcjonariuszy, zmieniających się w systemie rotacyjnym. Według statystyk policyjnych, do końca maja
2016 roku w unijnej misji w Afganistanie udział wzięło łącznie 17 polskich
28
policjantów. Wśród cennej wiedzy i umiejętności nabytych przez funkcjonariuszy
Policji należy traktować zwiększenie kompetencji w zakresie szkolenia obcych
sił policyjnych, udział w działalności prewencyjnej wobec terroryzmu Talibów
29
oraz w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w zdestabilizowanym państwie.
Kluczowym przejawem międzynarodowego zaangażowania funkcjonariuszy
Policji w misje pokojowe i stabilizacyjne UE należy traktować sformowanie
Jednostki Specjalnej Policji w ramach misji EULEX Kosowo, przewidzianej na lata
2008-2018. Głównymi założeniami misji obserwacyjno-technicznej UE w Kosowie
były: monitoring funkcjonowania instytucji publicznych w Kosowie i doradztwo
funkcjonariuszom publicznym w służbie budowy praworządności, pomoc członkom
formacji bezpieczeństwa (w tym policji i straży celnej) w uniezależnieniu służb
od nacisków politycznych, wsparcie sił policyjnych w wykrywaniu przypadków
zbrodni wojennych i czystek etnicznych, przestępczości zorganizowanej, terro25

P. Osiewicz, Operacja AMIS II (2005-2007): wsparcie Unii Europejskiej dla misji Unii Afrykańskiej
podczas konfliktu w Darfurze (Sudan) (w:) B. Przybylska-Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii
Europejskiej w Afryce. Poznań 2014, s. 143-146.
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Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z 18 maja 2010 roku w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej
w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) (Dz.Urz. UE L 123/4 z 19.5.2010 ze zm.).
27
A. Walczuk, Zarys..., dz. cyt., s. 115-116.
28
Misje pokojowe – informacje ogólne, http://www.info.policja.pl/inf/wspolpraca-miedzynarod/misjepokojowe/47732,Misje-pokojowe-informacje-ogolne.html (pobrano 2.11.2017 r.).
29
Afganistan był w ostatnich latach państwem w sposób szczególny zagrożony zjawiskiem terroryzmu,
traktowanym jako przykład zagrożenia asymetrycznego. Możliwość nabycia przez funkcjonariuszy
Policji większych kompetencji w zakresie bezpośredniej obserwacji, prewencji i doradztwa afgańskiej
policji w walce z terroryzmem Talibów należy w związku z powyższym traktować jako cenną wartość
dodaną udziału Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Afganistanie w ramach misji cywilnej UE.
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30

ryzmu, korupcji, przestępstw finansowych i innych poważnych przestępstw. Misja
EULEX Kosowo pozostaje najliczniej reprezentowaną pod względem udziału
funkcjonariuszy polskiej Policji spośród wszystkich misji cywilnych UE w XXI wieku.
Zmieniający się w formie rotacyjnej skład Jednostki Specjalnej Policji ustalono
na 115 funkcjonariuszy, z kolei skład grupy eksperckiej w ramach tzw. grupy
CIVPOL (Policji Cywilnej) przewidziano na 20 funkcjonariuszy. Według statystyk
policyjnych, w latach 2008-2016 w misji EULEX Kosowo udział wzięło odpowiednio
2 840 policjantów przypisanych do Jednostki Specjalnej Policji i 33 funkcjonariuszy
31
przypisanych do Policji Cywilnej. Można ocenić, że dzięki zaangażowaniu
we współpracę unijną na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Kosowie funkcjonariusze Policji nabyli lub wzmocnili kompetencje w dziedzinie szkolenia obcych
służb bezpieczeństwa, ochrony grup etnicznych oraz mniejszości narodowych
w skonfliktowanym społeczeństwie, ochrony dostaw pomocy humanitarnej
dla ludności cywilnej i uczestnictwa w tłumieniu zamieszek społecznych.
Kształtowanie międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej w ramach
współpracy unijnej dokonało się także w efekcie sformowania Polskiego
Kontyngentu Policyjnego, jako jednego z dwóch komponentów Polskiego Zespołu
Obserwacyjnego, w czasie zainicjowanej w 2008 roku unijnej misji EUMM Gruzja.
Skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego ustalono na 20 policjantów zmienia32
jących się w systemie rotacyjnym.
Główne zadanie przewidziane dla sił
policyjnych poszczególnych państw UE w Gruzji przewidywało sprawowanie
nadzoru nad stosowaniem przez Federację Rosyjską i Gruzję planu pokojowego
wypracowanego po zawieszeniu działań zbrojnych na obszarze Abchazji i Osetii
Południowej. Plan zakładał powstrzymanie się od wykorzystania siły we wzajemnych stosunkach, pełne zawieszenie działań wojskowych, umożliwienie dostępu
organizacjom międzynarodowym do pomocy humanitarnej poszkodowanej
ludności cywilnej oraz wycofanie gruzińskich i rosyjskich wojsk na pozycje sprzed
rozpoczęcia konfliktu. Misja cywilna UE w Gruzji objęła patrolowanie strefy
przygranicznej gruzińsko-rosyjskiej w rejonie Abchazji, pomoc lokalnym służbom
bezpieczeństwa w identyfikacji zagrożeń, nawiązanie oraz rozwój kontaktów
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz stabilizacji bezpieczeństwa
33
w regionie oraz obserwowanie stanu przestrzegania praw człowieka w Gruzji.
Ze statystyk przedstawionych przez Komendę Główną Policji wynika, że podczas
misji EUMM Gruzja w latach 2008-2016 służbę pełniło łącznie 57 funkcjonariuszy
34
Policji, a stan liczebny misji ustępował jedynie operacji realizowanej w Kosowie.
Warto dodać, że wśród incydentalnych przejawów kształtowania doświadczeń
służby policyjnej w aspekcie międzynarodowym znajdują się jeszcze uczestnictwo
w ramach unijnych misji eksperckiej EUPOL COPPS w Autonomii Palestyńskiej
30
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2010, s. 88.
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(2006-2016) oraz misji obserwacyjnej EUAM na Ukrainie (mandat formalnie
w latach 2015-2017). Pierwsza z wymienionych skupiała się wokół profesjonalnego
doradztwa palestyńskiej policji w procesie wdrażania reformy sił policyjnych,
realizowanej w powiązaniu z reformą sądownictwa karnego, systemu więziennictwa, podstaw prawnych walki z korupcją i nieprawidłowościami podczas wyborów.
Policjanci oddelegowani z państw UE mieli brać udział w ćwiczeniach policyjnych
i procesie szkoleniowym w Centrum Szkolenia Policji w mieście Jerycho. Misja
obserwacyjna na Ukrainie została natomiast ukierunkowana na realizację celu
szkolenia i wsparcia reformy cywilnych struktur bezpieczeństwa, w tym doradztwa
dla ukraińskich sił policyjnych. Uchwałą Rady Ministrów maksymalną liczebność
polskiego kontyngentu policyjnego ustalono na 10 funkcjonariuszy. W stanie
faktycznym obejmującym koniec 2017 roku, zgodnie z danymi przedstawionymi
przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w obu misjach udział brało
35
po 1 funkcjonariuszu Policji.
Podsumowanie i wnioski
Podsumowując przedstawione argumenty można sformułować kilka ogólnych
wniosków, do których należą następujące:
1. Policji można przypisać status najważniejszej niemilitarnej formacji
ochronnej w systemie bezpieczeństwa narodowego, a zarazem w ramach
podsystemu bezpieczeństwa społecznego III RP.
2. Kształtowanie międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej w III RP
jest naturalną konsekwencją procesu integracji europejskiej w obszarze
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jako jednej z najistotniejszych polityk sektorowych UE.
3. Rozwój Policji jako skutecznej formacji chroniącej bezpieczeństwo
społeczne III RP wymaga dalszego udziału w misjach cywilnych UE. Może
to okazać się pomocne w sferze lepszego przygotowania Policji do
rozpoznania, prewencji oraz zwalczania takich zagrożeń, jak przestępczość zorganizowana, terroryzm, przestępczość w strefie przygranicznej,
czy niekontrolowane migracje.
W rezultacie zaprezentowanych argumentów potwierdzono w całości przyjętą
wcześniej tezę, że istnieje ciągła potrzeba kształtowania i rozwoju międzynarodowych doświadczeń polskiej Policji w związku z narastającym trendem
internacjonalizacji zagrożeń społecznych dla bezpieczeństwa obywateli III RP, ale
również obywateli wszystkich państw UE. Usytuowanie Policji w systemie
bezpieczeństwa narodowego implikuje możliwość realizowania zróżnicowanych
zadań także w ramach podsystemu bezpieczeństwa społecznego. Ochrona
rozmaitych potrzeb społecznych i interesów państwa w sferze społecznej wpisuje
się w ciągły rozwój kompetencji i zdolności funkcjonariuszy Policji. Rozwój ten
nie byłyby możliwy i dostosowany do aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, gdyby nie istotne zaangażowanie funkcjonariuszy Policji w misjach
cywilnych UE.

35

Operacje i Misje UE, www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje _nat
o_i_ue/operacje_ue/ (pobrano 2.11.2017 r.).
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Streszczenie
W artykule przyjęto cel przedstawienia znaczenia Policji jako kluczowej
formacji w systemie bezpieczeństwa społecznego III Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz efektów kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej na przykładzie udziału Policji w zagranicznych misjach cywilnych Unii Europejskiej. Analizę oparto na materiale
w postaci aktów prawnych i opracowań naukowych, popierając argumentację
metodą logicznego wnioskowania.
W artykule przyjęto tezę, zgodnie z którą istnieje ciągła potrzeba kształtowania i rozwijania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej w obliczu
postępującej internacjonalizacji zagrożeń społecznych dla bezpieczeństwa obywateli III RP oraz rosnących wymogów w dziedzinie rozwijania bezpieczeństwa
społecznego UE.
Przedstawione argumenty pozwalają stwierdzić, że po akcesji Polski
do UE jednym ze sposobów umacniania bezpieczeństwa społecznego w RP było
kształtowanie międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej. Udział w misjach
cywilnych UE skutkował nabyciem przez policjantów licznych doświadczeń i cennej
wiedzy.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, funkcjonariusz, Policja, prawo
Summary
The article adopted the goal of presenting the significance of the Police
as a key formation in the social security system of the Third Republic,
with particular emphasis on the legal basis and the effects of shaping the international experience of the police service on the example of the participation of the
police in foreign civilian missions of the European Union. The analysis was based
on material in the form of legal acts and scientific studies, supporting the
argumentation using the logical inference method.
The article accepts the thesis that there is a constant need to shape and
develop international experience of the police service in the face of the growing
internationalization of social threats to the security of citizens of the Third Polish
Republic and growing requirements in the area of developing EU social security.
The presented arguments allow to state that after Poland's accession
to the EU, one of the ways to strengthen social security in the Republic of Poland
was to shape the international experience of the police service. Participation
in EU civilian missions resulted in the acquisition by police officers of numerous
experiences and valuable knowledge.
Key words: social security, officer, police, law
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Waldemar BĄCZEK
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
MODEL SELEKCJI FUNKCJONARIUSZY DO SAMODZIELNEGO
PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI W GDAŃSKU
Wstęp
Odkąd istniały konflikty i spory międzyludzkie, każdy dążył do dominacji nad
przeciwnikiem. Początkowo to wrodzone predyspozycje – siła, wytrzymałość
i gabaryty – decydowały o sukcesie w starciu fizycznym człowieka. Od kiedy
jednak spory dotyczyć zaczęły grup, plemion i większych społeczności, człowiek
zauważył, że tylko zespołowe i celowe działanie jest w stanie przynieść sukces.
Czy to w polowaniu, czy też w starciu o dominowanie nad terenem lub
społecznością zauważono, że zespół ludzki zorganizowany i odpowiednio
kierowany jest w stanie osiągnąć lepszy rezultat niż zespoły, które działając nie
mają określonego planu i przywódcy. Tak kształtować zaczęły się zręby taktyki
i szkolenia człowieka przygotowującego się do walki.
Najbardziej znamienne i charakterystyczne wzmianki o celowym i ukierunkowanym szkoleniu wojskowym odnajdujemy w starożytnej Grecji. Wyróżnić można
było dwa bardzo odmienne rodzaje wychowania w Sparcie i w Atenach. Pomimo
dość istotnych różnic w przygotowaniu obywateli do wojny, obydwa państwa/miasta
1
dysponowały dobrze wyszkolonymi i dużymi armiami jak na owe czasy.
Na przestrzeni wieków wyróżniać można wiele przykładów ukierunkowanego
specjalnego szkolenia wojskowego. Zaliczyć do nich można np. demoniczne
2
3
oddziały wikingów tzw. Berserków czy też polską Husarię, która w XVI i XVII
wieku siała spustoszenie na europejskich polach bitew.
Szukając odpowiedzi na określenie, kim są żołnierze specjalni, wskazane
będzie przywołanie słów jednego z najbardziej znanych chińskich teoretyków
wojskowości, generała Sun Tzu który w swym dziele „Sztuka Wojny” stwierdził:
„(…)zazwyczaj generał ze zgromadzonych oddziałów wybiera oficerów o niepospolitej odwadze i sile ducha, wyróżniających się giętkością i siłą fizyczną, a także
tych, których wojenne wyszkolenie przekracza przeciętną. Właśnie ci oficerowie
dowodzą siłami specjalnymi. Z dziesięciu żołnierzy wybiera się jednego.
Z dziesięciu tysięcy jeden tysiąc(…)”.
Żołnierze specjalni, siły specjalne, jednostki specjalne, komandosi to synonimy elitarnych formacji wojskowych lub policyjnych. Jednostki takie przygotowywane są do wykonywania zadań niekonwencjonalnych. Prowadzą działania
specjalne i nadzwyczaj trudne w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny. Zwykle
składają się z małych wyselekcjonowanych grup żołnierzy bądź funkcjonariuszy,
świetnie wyszkolonych i nadzwyczajnie wytrzymałych psychofizycznie, używają-

1

2

3

E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków. Do końca wojen perskich, t. 1. Warszawa
1988; Zob. też, K. Zeman, Ideały wychowawcze starożytnej Grecji wobec wyzwań współczesności,
„Zeszyty Naukowe AMW”, 1998, nr 3.
W. Pietruszka, Kim byli Berserkowie”, serwis popularnonaukowy Archeowieści 2011 (pobrano
25.10.2016 r.).
R. Sikora, R. Śleszyński, Husaria Rzeczypospolitej. Warszawa 2014.
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cych wyspecjalizowanego uzbrojenia i wyposażenia. Działają na lądzie, wodzie
i z powietrza.
Gwałtowny rozwój sił specjalnych nastąpił podczas II wojny światowej.
Obecnie jednostki tego typu wchodzą w skład sił zbrojnych lub policyjnych
większości państw świata. Określenie „komandos” pochodzi od portugalskiego
słowa comando (rozkaz). Swoje współczesne znaczenie wywodzi od burskich
konnych oddziałów o charakterze milicyjnym zwanych kommando, które wsławiły
4
się walkami partyzanckimi z armią brytyjską podczas wojen burskich. Słowo
to zostało następnie zapożyczone przez Brytyjczyków podczas II wojny światowej,
którzy mianem Commando nazywali tworzone od 1940 roku oddziały przeznaczone do działań rajdowych na terenach okupowanych przez przeciwnika.
Analizując literaturę związaną ze szkoleniem oddziałów specjalnych w przeszłości odnajdujemy wiele podobieństw do szkolenia obecnych jednostek. Ich
ubiór, metody działania, uzbrojenie oraz sposób doboru uległ tylko zmianie
związanej z okresem historycznym oraz rodzajem konfliktów w których brał udział.
Do chwili obecnej za kryterium predestynujące do służby w oddziale specjalnym,
przyjęta jest wysoka sprawność fizyczna i odporność psychiczna. Zmianie uległ
tylko system oceniania oraz ćwiczenia i testy służące ocenie wymienionych
predyspozycji.
Początki tworzenia Oddziałów Antyterrorystycznych w Polsce
5
i w Gdańsku
Pierwsze jednostki o charakterze specjalnym w II połowie XX w. w Polsce
powołane zostały w ramach struktury Milicji Obywatelskiej. Były to Zmotoryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej, tzw. ZOMO (Rozkaz Komendanta Głównego Policji
gen. Ryszarda Dobieszki z 24 grudnia 1956 r.).
Wpływ na powołanie tego typu oddziałów miała analiza zajść ulicznych
w starciu z robotnikami wyrażającymi swoje niezadowolenie z istniejącej sytuacji
polityczno-gospodarczej. Do zadań ZOMO należało między innymi rozpraszanie
nielegalnych manifestacji, udział w akcjach ratunkowych podczas klęsk żywiołowych i katastrof, poszukiwanie osób zaginionych czy też pościgi za groźnymi
6
przestępcami. Po 1989 r. oddziały te zostały rozwiązane i ich role przejęły
7
pododdziały prewencji.
O ile wyżej wymieniona jednostka była pierwszym wyspecjalizowanym
pododdziałem Policji przygotowanym do działań w szczególnych warunkach, o tyle
trudno ją nazwać jednostką antyterrorystyczną. Zalążki tworzenia pododdziału
antyterrorystycznego mamy dopiero w 1971 r. Liczne w tamtym okresie porwania
samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT spowodowały wyodrębnienie z Wojsk
Ochrony Pogranicza formacji zdolnej przeciwdziałać porwaniom. Szybko okazało
się, że brak specjalistycznego przeszkolenia stacjonującej na lotnisku jednostki
Wojsk Ochrony Pogranicza spowodował rozpoczęcie współpracy Milicji z Sekcją
Ochrony LOT (wchodzącej w skład WOP). W konsekwencji wymieniona sekcja
została wchłonięta w struktury Milicji. W skład sekcji weszło 120 funkcjonariuszy,
4
5
6

7

www.konflikty.pl/historia/nowozytnosc/wojny-burskie/ (pobrano 30.10.2017 r.)
J.R. Truchan, Jednostki specjalne Policji i Straży Pożarnej w ochronie granicy wschodniej, Szczytno.
R. Socha, A. Letkiewicz, P. Guła, Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce. Historia i Teraźniejszość. Szczytno 2010.
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r., poz. 2067, z późn. zm.).
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8

którzy pełnili służbę na rejsowych samolotach PLL LOT. Działalność sekcji
zakończyła się w 1975 roku.
Pierwszą w Polsce jednostką specjalną powołaną do fizycznego zwalczania
terroru i przestępczości kryminalnej był Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecz9
nej Milicji Obywatelskiej powołany do życia w 1976 r. Utworzenie specjalnej
jednostki Milicji było odpowiedzią na pojawiające się zagrożenie terrorystyczne
w Europie. W kraju przebywała dość liczna grupa obywateli Palestyny. Ponadto
zakrojona na szeroka skalę wymiana studentów z państwami arabskich pozwalała
przypuszczać, że mogą oni mieć kontakty z organizacjami terrorystycznymi.
Na rodzimym podwórku rozwijająca się przestępczość kryminalna skutkowała,
nawet kilkukrotnie w ciągu roku, barykadowaniem się w budynkach uzbrojonych
przestępców. To wszystko nałożyło się na konieczność powołania do życia
jednostki typowo antyterrorystycznej.
Z historią tworzenia Sekcji Ochrony LOT i Wydziału Zabezpieczenia wiąże
10
się osoba legendarnego antyterrorysty Edwarda Misztala.
Jedynym mankamentem powołania do życia Wydziału Zabezpieczenia KSMO
był jej zasięg działania. Wydział w swoim zasięgu zabezpieczenia obejmował
wówczas tylko ówczesne województwo stołeczne (warszawskie).
W związku z tym oraz napiętą sytuacją polityczną w kraju, eskalacją
wyjątkowo brutalnych przestępstw kryminalnych oraz początkach tworzenia
się przestępczości zorganizowanej w Polsce, 1 marca 1978 Komendant Główny
Milicji Obywatelskiej powołał Plutony Specjalne Zmotoryzowanych Odwodów Milicji
Obywatelskiej. Sformowano siedem poddziałów stacjonujących w: Szczecinie,
11
Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.
W Gdańsku funkcje zabezpieczenia województwa pomorskiego powierzono
Plutonowi Specjalnemu Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, który po pewnym czasie
rozrósł się do wielkości kompani. Pierwszym legendarnym dowódcą jednostki
został mjr Marian Spychalski. Do oddziału powołani zostali byli sportowcy
ówczesnego Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Wybrzeże” Gdańsk oraz najbardziej doświadczeni, wyróżniający się odwagą funkcjonariusze pionu kryminalnego
i prewencji. Jednostka specjalna w 1990 roku, po przekształceniu Milicji w Policję
zmieniła nazwę na Kompania Antyterrorystyczna i umieszczona została w struktu12
rach Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. W 2000 r. po zmianie przepisów,
kompanie antyterrorystyczne wyłączono ze struktur oddziałów prewencji i nadano
im status oraz nazwę Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji
tzw. SPAP-ów. Bezpośrednim przełożonym został właściwy miejscowo komendant
wojewódzki.
W chwili obecnej stan etatowy jednostki liczy 44 funkcjonariuszy, którzy
dopiero po wielomiesięcznym szkoleniu mogą zostać uznani za pełnoprawnych
członków jednostki antyterrorystycznej.
8

K. Jałoszyński, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Polskiej Policji BOA KGP. Szczytno 2016,
s. 22-23.
9
Decyzja MSW z 28 lutego 1976 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zabezpieczenia KSMO do
zwalczania aktów terroru.
10
K. Jałoszyński, Centralny Pododdział…, dz. cyt.
11
Rozkaz Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z 1 marca 1978 o powołaniu Plutonów
Specjalnych Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.
12
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dz. cyt., art. 14.
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Kryteria doboru do jednostek antyterrorystycznych Policji w Polsce
Podstawą prawną tworzenia i działania pododdziałów antyterrorystycznych
w Policji jest Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z 14 lipca 2015 roku
w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz
komórek minersko-pirotechnicznych.
Od początku tworzenia grup antyterrorystycznych w Polsce toczą się dyskusje
na temat ścisłego określenia kryteriów, które powinni spełniać kandydaci.
Próbowano ujednolicić kryteria doboru wewnętrznymi zarządzeniami Komendantów Wojewódzkich. Następnie wytyczne określające kryteria doboru określił
Komendant Główny Policji. Ciągle zmiany doprowadziły do tego, że dobór ścisłe
określony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych. I to jego rozporządzenie
było najdłużej obowiązującą wykładnią do określania predyspozycji do służby w tej
elitarnej jednostce. Wszyscy kandydaci, zobowiązani byli do wykonania następujących konkurencji i uzyskania chociażby minimalnej ilości punktów z niżej przedstawionych tabel:
Tabela nr 1: Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych
właściwych w sprawach antyterrorystycznych, realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych
oraz prac podwodnych, a także w jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach
antyterrorystycznych mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów
wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji
Pkt Skok w dal z
Bieg
Wyciskanie sztangi Uginanie ramion w zwisie na
miejsca (m) zwinnościowy leżąc na ławeczce
drążku
(s)
(ciężar równy masie
-podciąganie na drążkuciała)
(liczba powtórzeń)
(liczba powtórzeń)
10

3,000

11,7

12

30

9

2,940

11,9

11

28

8

2,880

12,1

10

26

7

2,780

12,3

9

24

6

2,700

12,5

8

22

5

2,620

12,7

7

20

4

2,540

12,9

6

18

3

2,460

13,1

5

16

2

2,380

13,3

4

14

1

2,300
13,5
3
12
Źródło: Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 20.04.2011 r. w sprawie
trybu i warunków określania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na
określonych stanowiskach (Dz. U. z 2011 r., nr 94, poz. 557)
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Tabela nr 2: Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów
ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych
właściwych w sprawach antyterrorystycznych, realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych
oraz prac podwodnych, a także w jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach
antyterrorystycznych mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów
wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji

Pkt

Uginanie ramion w
podporze na poręczach
(liczba powtórzeń)

Siady z leżenia w
ciągu 1 min (liczba
powtórzeń)

Bieg 12
min (m)

Pływanie na
dystansie 50
m (s)

10

33

64

3,100

32

9

31

62

3,050

33

8

29

60

3,000

34

7

27

59

2,950

35

6

25

57

2,900

37

5

23

56

2,850

38

4

21

54

2,800

40

3

19

53

2,750

42

2

17

51

2,700

43

1
15
50
2,650
45
Źródło: Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 20.04.2011 r. w sprawie
trybu i warunków określania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na
określonych stanowiskach (Dz. U. z 2011 r., nr 94, poz. 557)
Tabela nr 3: Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów
ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych
właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura
Śledczego Policji
Pkt

Skok w dal z
miejsca (s)

Bieg
zwinnościo
wy (s)

Wyciskanie sztangi
leżąc (ciężar równy
masie ciała)
(liczba powtórzeń)

Uginanie ramion
w zwisie na drążku
(podciąganie
na drążku)
(liczba powtórzeń)

10

3,000

11,7

12

30

9

2,940

11,9

11

28

8

2,880

12,1

10

26

7

2,780

12,3

9

24

6

2,700

12,5

8

22

5

2,620

12,7

7

20

4

2,540

12,9

6

18

3

2,460

13,1

5

16
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Pkt

Skok w dal z
miejsca (s)

Bieg
zwinnościo
wy (s)

Wyciskanie sztangi
leżąc (ciężar równy
masie ciała)
(liczba powtórzeń)

Uginanie ramion
w zwisie na drążku
(podciąganie
na drążku)
(liczba powtórzeń)

2

2,540

12,9

6

18

1
2,460
13,1
5
16
Źródło: Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 20.04.2011 r. w sprawie
trybu i warunków określania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na
określonych stanowiskach (Dz. U. z 2011 r., nr 94, poz. 557)
Tabela nr 4: Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów
ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych
właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura
Śledczego Policji
Pkt

Uginanie ramion w
podporze na
poręczach (liczba
powtórzeń)

Siady z leżenia
bez limitu czasu
(liczba
powtórzeń)

Bieg 12 min
(m)

Pływanie na
dystansie 50 m

10

33

78

3,100

0 pkt lub 1pkt

9

31

76

3,050

8

29

74

3,000

7

27

72

2,950

6

25

70

2,900

5

23

68

2,850

4

21

66

2,800

3

19

64

2,750

2

17

62

2,600

1
12
60
2,000
Źródło: Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 20.04.2011 r. w sprawie
trybu i warunków określania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na
określonych stanowiskach (Dz. U. z 2011 r., nr 94, poz. 557)

Powyższe więc wskazuje, iż wymienione konkurencje miały za zadanie
określić odpowiednie cechy motoryczne niezbędne przyszłym antyterrorystom t.j.:
 szybkość,
 wytrzymałość,
 zwinność,
 koordynację ruchową.
Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie w każdej z prób min 1 pkt.
Policjant pełniący służbę na stanowisku lub w komórce organizacyjnej wykonującej
działania bojowe (np. grupy realizacyjne Wydziałów Kryminalnych) powinien
uzyskać min 3 pkt. Jednak i ten przepis został uchylony. Do dzisiaj istnieje wielka
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dowolność w określaniu cech i kryteriów, jakie powinni spełniać antyterroryści.
Każdy z dowódców pododdziałów w Polsce sam określa sobie pewne cechy które
są według niego najbardziej pożądane i jeśli jego propozycje zostaną zaakceptowane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, to takie kryteria stają
się właściwe. Konkurencje sportowe, które mają określić zdolność do znoszenia
fizycznych obciążeń podczas służby w jednostce specjalnej, są najczęściej
odzwierciedleniem dyscypliny uprawianej przez dowódcę lub szefa wyszkolenia
pododdziału.
O ile w doborze konkurencji określających sprawność fizyczną istnieje pewna
dowolność, o tyle cechy psychiczne są ściśle określone i zapisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2007 roku w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów
do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organiza13
cyjnych jednostek Policji. Kandydaci badani są w czterech obszarach:
1. zdolności intelektualne – obszar związany ze zdolnością uzyskiwania
i wykorzystywania wiedzy, rozumienia myśli oraz zdolności poznawczych,
2. zachowania społeczne – w zakresie posiadanego poziomu agresji,
altruizmu i umiejętności współdziałania w grupie. Ważnym elementem tego
obszaru jest również tolerancja oraz wrażliwość na krzywdę innego
człowieka lub zwierzęcia,
3. stabilność emocjonalna – w zakresie odpowiedniego pobudzenia
emocjonalnego adekwatnego do siły bodźca i zdolności do szybkiego
powrotu do wyjściowego stanu emocjonalnego. Ważnym czynnikiem jest
efektywne radzenie sobie ze stresem i umiejętność odpowiedniej
relaksacji,
4. postawa w pracy – zawierająca się w zakresie szacunku do przełożonych,
misji służby w zwalczaniu terroryzmu i właściwej umiejętności podporządkowywania się.
Pozytywnie zaopiniowany kandydat w zakresie predyspozycji psychicznych
powinien posiadać dodatni tzw. ogólny wskaźnik negatywny. Znaczy to, że w żadnym z objętych badaniem obszarów nie może znaleźć się ocena negatywna.
Ponadto, osoby ubiegające się o stanowisko dowódcy mogły zostać poddane
badaniu psychofizjologicznemu (tzw. wariograf), które określić miały w szczególności: lojalność w służbie, możliwość czerpania korzyści majątkowych i osobistych
w związku ze służbą oraz możliwości wystąpienia patologii i niepożądanych
uzależnień.
Dobór do Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
w Gdańsku
W jednostkach antyterrorystycznych Policji w Polsce wyodrębnić można dwa
zasadnicze zespoły: grupy bojowe do fizycznego zwalczania terroryzmu i zespół
minersko-pirotechniczny. Ci pierwsi szkoleni i przygotowywani są do fizycznej
walki z najcięższą kategorią przestępstw. Natomiast drudzy tzw. „pirotechnicy”
mają za zadanie eliminować zagrożenia związane z neutralizacją ładunków
wybuchowych i innych elementów mogących razić w wyniku eksplozji osoby

13

Dz. U. z 2007 r., nr 62, poz. 423.
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znajdujące się na dużym obszarze. Niemniej na etapie selekcji do służby
w oddziale, wszyscy w równym stopniu winni być sprawni i odporni na stres.
Kandydaci do SPAP-u, chcąc rozpocząć służbę w gdańskiej jednostce, muszą
być czynnymi funkcjonariuszami po przeszkoleniu minimum podstawowym.
Po pozytywnym zaliczeniu testu psychologicznego, kandydaci poddawani są obowiązkowym testom sprawności fizycznej zgodnym z zarządzeniem wydanym
każdorazowo przy doborze przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Ponadto dowódca pododdziału gdańskiego tak jak i wszyscy inni w Polsce
ma prawo wprowadzić dodatkowe testy, które pozwalają ocenić przydatność
pod względem działania w specyficznym rejonie kraju. Funkcjonariusze z rejonów
górskich muszą wykazać się szczególnymi umiejętnościami niezbędnymi
do działania w warunkach górskich np. jazda na nartach po wytyczonych stokach,
jak i w miejscach, w których istnieje zakaz uprawiania spotów zimowych turystom
(jazda między drzewami oraz w miękkim śniegu). Dowódcy jednostek stacjonujących nad morzem sprawdzają przydatność kandydatów pod kątem operowania
w rejonie wodnym. Sprawdzane są specjalne predyspozycje pływackie: klasyczne
i pod wodą. Pożądane są również umiejętności związane z prowadzeniem rożnego
rodzaju jednostek pływających w rozkołysanym akwenie wodnym o różnym stopniu
skali Beauforta.
Wykaz ćwiczeń obowiązkowych do wykonania przez kandydatów do służby
w poddziale specjalnym w Gdańsku:
 bieg na dystansie 5 km w terenie płaskim w czasie poniżej 24 minut,
 tor przeszkód w czasie poniżej 7 minut*,
 pływanie stylem dowolnym w czasie poniżej 45 sek,
 pływanie na dystansie 200 m dwoma stylami w czasie poniżej 4 min 30sek,
 pływanie pod wodą ze startu z miejsca na dystansie 25 m,
 siłowe podciąganie na drążku, min 12 podciągnięć – ręce w pełnym
wyproście bez balansowania ciałem,
 25 ugięć ramion tzw. pompki szwedzkie,
 skłony tułowia w leżeniu tyłem (tzw. brzuszki) – min 30 w ciągu 30 sek,
 wyciskani sztangi z ciężarem o 20 kg przekraczającym masę własnego
ciała min 10 powtórzeń.
*Tor przeszkód składa się z 15 przeszkód o wysokim stopniu trudności.
Zaczyna się od przejścia na linie zawieszonej kilka metrów nad ziemią na odcinku
około 50 m tzw. test Pałkiewicza. Wszystkie przeszkody łączą w sobie element
ryzyka i wymagają dużej siły i sprawności fizycznej. W opinii fachowców uważany
za jeden z najtrudniejszych torów w Polsce.
Test sprawności fizycznej dopuszcza tylko jedno podejście do każdej
z konkurencji, tzw. „jedna szansa”. Wymieniony test sprawności fizycznej bywa
okresowo modyfikowany. Ma to związek z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami
i wydarzeniami w akcjach bojowych.
Okres przygotowawczy w SPAP w Gdańsku
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań lekarskich i psychologicznych oraz
zaliczeniu testów sprawności fizycznej funkcjonariusz zostaje przyjęty na okres
próbny trwający około trzech miesięcy. Ten etap szkolenia nazywany jest
w gdańskiej jednostce tzw. „drużynką”. Nazwa wywodzi się z tego, że każdorazowo
przyjmowanych jest kilku funkcjonariuszy (mała grupa-drużynka), którzy są
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w jednostce, ale jeszcze nie na pełnych prawach. Podczas tego okresu
przechodzą szkolenie z zakresu technik interwencji – szczególnie walki wręcz.
Następnie zapoznają się z zasadami taktyki interweniowania wobec osób
szczególnie niebezpiecznych, wchodzenia do pomieszczeń w których mogą
znajdować się osoby niebezpieczne będące w zainteresowaniu Policji oraz
interweniowania w innych pomieszczeniach, sytuacjach i terenie t.j.:
 w różnych pojazdach,
 podczas ochrony osobistej osób ważnych dla Policji,
 w terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym,
 na akwenach wodnych i górskich,
 w strefie narażonej na działanie czynników biologicznych i chemicznych.
Do ćwiczeń funkcjonariusze używają rożnych nietypowych pojazdów,
śmigłowca znajdującego się na wyposażeniu Policji, psów do działań bojowych,
psów do wyszukiwania zapachów i materiałów wybuchowych. W tym etapie
szkolenia kandydaci poznają materiały wybuchowe stosowane obecnie przez
grupy przestępcze i terrorystyczne:
 C4 (tzw. „plastik”), który można dowolnie kształtować i umiejscawiać
w dowolnym miejscu,
 semtex,
 dynamit skalny materiał wybuchowy półplastyczny koloru czerwonego –
dostępny i używany w przemyśle górniczym do rozkruszania ścian,
 trotyl (TNT) w postaci prasowanej, lanej i sproszkowanej, posiadający dużą
prędkość spalania, nierozpuszczalny w wodzie lecz rozpuszczalny
w alkoholu i acetonie. Materiał kruszący stosowany powszechnie w wojsku
 tetryl, krystaliczny proszek bez zapachu, po dotknięciu barwi skórę ludzką
na czerwono, trudny do wykrycia, wykorzystywany jako detonator,
nierozpuszczalny w wodzie
 amonit, przemysłowy materiał wybuchowy
 barbaryt,
 pentryt, środek strzałowy,
 heksogen,
 oktogen,
 nitrogliceryna.
Jednym z ostatnich elementów selekcji jest kilkudniowy wymarsz do lasu.
Wymarsz przewidywany jest na okres około trzech dni. Kandydaci dziennie
pokonują około 30 km z plecakiem o wadze 20 kg. Racje żywnościowe są dosyć
skromne. Założeniem jest, aby żywić się tym, co każdy sam lub grupa jest w stanie
zdobyć. Najczęściej są to ryby, grzyby, jagody itp. W przypadku niemożności
znalezienia pożywienia dowódca wyraża zgodę na naruszenie „żelaznych” porcji.
Rozpalanie ognisk dozwolone jest sporadycznie. W trakcie tego elementu
szkolenia funkcjonariusze mają za zadanie wykonywać różne ćwiczenia związane
z umiejętnością orientowania się w terenie. Znajomość topografii, ustalania
współrzędnych oraz określanie charakterystycznych obiektów w terenie jest
jednym z najważniejszych elementów wymarszu. Ćwiczenie to jest zwieńczeniem
całego etapu szkolenia. Duże obciążenie fizyczne, presja wykonywania bezbłędnie
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ćwiczeń topograficznych, zdobywanie pożywienia, konieczność właściwej współpracy w grupie oraz sen pod „gwiazdami” weryfikują przydatność do służby w tej
elitarnej jednostce.
Podsumowanie
Analizując cały przebieg procesu selekcji dostrzec można, że określa
on przydatność do służby we wszystkich obszarach psychofizycznych, którym
poddany może być funkcjonariusz podczas działań bojowych. Lecz o ile obszary
zdolności fizycznych i psychicznych określono w sposób wyczerpujący, to ćwiczenia i testy mające ocenić te cechy są zbiorem dość przypadkowych elementów.
Trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla pewnych elementów stosowanych
w procesie selekcji. Jednostki specjalne Policji działają w specyficznych regulacjach prawnych. Policja działa w innym terenie i w warunkach zupełnie odmiennych od wojska. Obecnie w czasie, w którym istnieje realne zagrożenie terrorystyczne, kiedy następuje eskalacja ataków z użyciem broni palnej i materiałów
wybuchowych nie powinno dochodzić do przypadkowości i niewłaściwego doboru
tych „najlepszych z najlepszych”.
Wyróżniającym elementem selekcji spośród innych jednostek antyterrorystycznych w naszym kraju w Gdańsku jest trzydniowy wymarsz, w którym oceniana
jest przede wszystkim odporność na stres i wytrzymałość fizyczna. Specyficzne
zadania do wykonania podczas wymarszu są ciągle zmieniane i modyfikowane.
W ocenie tych którzy ukończyli pozytywnie wszystkie etapy selekcji, jest najbardziej miarodajnym elementem procesu doboru.
Powyższy artykuł jest przyczynkiem do badań nad doborem merytorycznie
uzasadnionych ćwiczeń i testów, jakim należy poddać kandydatów do służby
w jednostkach antyterrorystycznych. Celem artykułu nie jest jednak twierdzenie,
że jakiekolwiek ćwiczenie i testy obecnie stosowane są niewłaściwe, lecz próbą
wywołania dyskusji i uzasadnienia elementów doboru do policyjnych jednostek
specjalnych.
Streszczenie
Dobór do specjalnej jednostki antyterrorystycznej Policji w Gdańsku ma
za zadanie wyselekcjonować funkcjonariuszy o specyficznych cechach psychofizycznych. Odporność na stres, wyjątkowa wytrzymałość fizyczna oraz wiedza
niezbędna do konstruowania oraz rozbrajania ładunków wybuchowych to cechy,
które powinien posiadać kandydat na policyjnego antyterrorystę. Niektóre cechy
motoryczne można do pewnego stopnia wytrenować, ale wykorzystanie swoich
umiejętności i wiedzy w sytuacji stresowej to sztuka nie każdemu dana.
Służy temu selekcja do elitarnego policyjnego pododdziału. Testy fizyczne
i psychologiczne, jakim poddawani są kandydaci, mają za zadanie wyłonić tylko
tych, którzy są w stanie sprostać specyficznym zadaniom, do których powołana jest
ta jednostka.
Słowa kluczowe: antyterrorysta, zadanie, akcja, kandydat, szkolenie,
jednostka specjalna, jednostka antyterrorystyczna, żołnierz
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Summary
The main goal of selection for special anti-terrorist Police unit in Gdańsk
is to select officers with specific psychophysical attributes. Resistance to stress,
high stamina and knowledge necessary to construct nad disarm explosives are
attributes that candidates for police antiterrosts should have. Some charactersitics
can be trained in some level but tu use own skills and knowledge in stress situation
is abilitie which not avereone have. This is the main task of selection for this elite
police unit. Phiscal and psychological tests are to select only those officers who are
able to deal wuth specific tasks of this special unit.Unusual and specific selection
and training program of Gdansk Special Police Antiterrosrist Unit (SPAP)...
Key words: antiterrorist, task, action, candidate, training, special unit, antiterrorist unit, soldier
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Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego)
TYPOWANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z PERSPEKTYWY
LINGWISTYKI KRYMINALISTYCZNEJ
Wstęp
Zaspakajanie potrzeb wymiaru sprawiedliwości staje się powodem do inspirowania badań naukowych ukierunkowanych na udzielenie odpowiedzi na pytania
1
stawiane przez organy procesowe. Nauką niewątpliwie interdyscyplinarną jest
kryminalistyczna analiza dokumentów, korzystającą z osiągnięć nauk przyrodniczych (chemii i materiałoznawstwa). W ramach kryminalistycznych badań dokumentów wyróżnia się lingwistyka kryminalistyczna, która jest jednym z narzędzi
służących do ekspertyzy pisma (np. identyfikacji autora poprzez porównywanie
wypowiedzi pisemnych) oraz do ekspertyz fonoskopijnych (identyfikacja autora
poprzez porównywanie wypowiedzi mówionych).
W niniejszym artykule wskazano na możliwości wykorzystania lingwistyki
kryminalistycznej do typowania sprawców przestępstw. W Polsce językoznawstwo
2
sądowe jest na takim etapie rozwoju, jak w Wielkiej Brytanii 30 lat temu.
Całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż w Polsce badania komunikacji
językowej podczas zatrzymań i przesłuchań, komunikowanie się Policji i innych
służb w sytuacjach podwyższonego ryzyka, w tym negocjatorów policyjnych,
3
profilowanie socjolingwistyczne sprawcy, to wciąż w Polsce terra incognito. Autorka niniejszego artykułu, jedyna w Polsce biegła z lingwistyki kryminalistycznej,
wykonuje od lat ekspertyzy na użytek wymiaru sprawiedliwości w celu zidentyfikowania sprawcy na podstawie jego cech językowych. Współpracuje z Instytutem
Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” w Poznaniu, gdzie prowadzi Zakład
Lingwistyki i Psychologii. Na bazie własnych doświadczeń w niniejszym artykule
zostaną wskazane możliwości wykorzystania tej nowej w Polsce subdyscypliny
4
do typowania sprawców przestępstw.

1

T. Widła, M. Leśniak, Interdyscyplinarność współczesnej ekspertyzy dokumentów, „Chowanna” 2011,
t. 2 (37), s. 280.
2
Stwierdził to dr Krzysztof Kredens z Center for Forensic Linguistics Aston University, na pierwszej
w Polsce konferencji poświęconej lingwistyce kryminalistycznej (26 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie
Wroclawskim.
3
M. Gębka-Wolak, Językoznawstwo sądowe w Polsce. Obszary zainteresowania I zastosowanie.
“Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej”, 2017/3, s. 10.
4
Zob. publikacje J. Stawnicka, Lingwistyka w służbie kryminalistyki. Diagnozy i prognozy (w:) B. Hołyst,
J. Stawnicka, P. Potejko (red.), Optymalizacja procesów przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szczytno 2015,
s. 9-28; tejże, Językoznawstwo w służbie wymiaru sprawiedliwości. „Kwartalnik Policyjny” 2015/2,
s. 40-46; tejże, Twój język Cię zdradza? „Iustitia’ 2014/4; tejże, Manipulacja w cyberprzestrzeni. Mity
i prawdy o anonimowości (w:) H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty
– Wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków 2017, s. 198-208.
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Pojęcie lingwistyki kryminalistycznej
Terminu forensic linguistics użył po raz pierwszy lingwista szwedzki Jana
Svartvik w artykule zawierającym analizę zeznań Brytyjczyka Timothy Evansa,
którego stracono za zamordowanie własnej córki w 1950 roku. Artykuł ukazał się
w „Acta Universitatis Gothoburgensis” w 1968 roku, dwa lata po pośmiertnej
5
rehabilitacji Evansa. Autor artykułu uzasadnia, że protokoły czterech przesłuchań
Evansa przez policją nie były w istocie wierną dokumentacją zeznań podejrzanego,
gdyż ujawnił w nich istotne różnice stylistyczne. Sprawca był niewykształconym
robotnikiem, w zeznaniach były wyrażenia stylu podniosłego. Artykuł wskazał
na możliwość wykorzystania językoznawstwa dla potrzeb kryminalistyki i spowodował zainteresowanie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech.
Dodać należy, iż w ramach pozycji bibliograficznych zamieszczonych przez
International Association of Forensic Linguistic wymienia się 20 kategorii z odpowiadającymi im subklasami, a wśród nich kategoria authorship attribution
dotycząca badań tekstów pisanych i mówionych, m. in. plagiatów, listów pożegnal6
nych, testamentów, zeznań świadków, listów o wymuszenie.
Lingwistyka kryminalistyczna (językoznawstwo kryminalistyczne), ang. forensic linguistics, niem. forensische Linguistik zajmuje się wykorzystaniem wiedzy
językowej dla celów wykonywania czynności śledczych i prawnych i jest częścią
lingwistyki stosowanej, funkcjonuje zatem na pograniczu językoznawstwa i krymi7
nalistyki. M. Gębka-Wolak posługuje się terminem „językoznawstwo sądowe”
określając nim subdyscyplinę, której zadaniem jest wykorzystanie wiedzy lingwistycznej do wykonywania prawa. Autorka wyróżnia w obrębie językoznawstwa
sądowego dwa bloki zagadnień: analiza komunikacji między obywatelami a przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także komunikacji
między pracownikami tych instytucji; badania wypowiedzi mówionych i pisanych
w celu ustalenia ich autorstwa, przekazywanych treści i intencji komunikatywnych.
W ramach bloku pierwszego wymienia analizę praktyki językowej podczas
zgłaszania informacji o naruszaniu prawa, zatrzymań, przesłuchań policyjnych
i sądowych, a także analizę języka tekstów dokumentujących te czynności. W tym
obszarze badań – konstatuje m. Gębka-Wolak – na szczególną uwagę zasługują
projekty Jadwigi Stawnickiej (np. Komunikacja społeczna Policji), w ramach których
analizowane były różne aspekty komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w Policji,
opracowane w książce Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej
8
Policji (Stawnicka, 2013). Językoznawstwo sądowe zajmuje się także problematyką interakcji językowej na sali sądowej. Drugi blok zagadnień to analiza językowa
będąca zarazem dowodem w postępowaniu sądowym obejmująca zarówno
9
badania wchodzące w skład fonoskopii, jak i analizę tzw. pismoznawczą.
5

J. Svartvik, The Evans Statement: a Case for Forensic Linguistics. Gőteborg. „Acta Universitatis
Gothoburgensis”, 1968, s. 1-29.
E. Fobbe, Forensische Linguistik. Eine Einführung, Narr Studienbücher. Tubingen 2011, s. 17-18.
7
M. Gębka-Wolak, Językoznawstwo sądowe w Polsce…, 2017, s. 11-12.
8
„Projekty realizowane przez Stawnicką wskazują na to, że współpraca językoznawców ze
środowiskiem policyjnym jest nie tylko możliwa, ale także przynosi wymierne efekty w postaci opisów
sytuacji komunikacyjnych i gatunków wypowiedzi charakterystycznych dla dyskursu policyjnego,
jak też wypracowania narzędzi do poprawy jakości i optymalizacji procesu komunikacji w tym
środowisku.” M. Gębka-Wolak, Językoznawstwo sądowe w Polsce…, 2017, s. 14.
9
M. Gębka-Wolak, Językoznawstwo sądowe w Polsce…, dz. cyt., s.16.
6
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Pojęcie lingwistyki kryminalistycznej przyjęte w niniejszym artykule zawiera
wskazaną przez autorkę analizę językową będącą dowodem w postepowaniu
sądowym, ale z drugiej strony obejmuje i inne zagadnienia, wskazane poniżej.
Lingwistyka kryminalistyczna w Polsce umieszczana jest w ramach analizy
10
pismoznawczej i wykonywana był przez pismoznawców, a nie lingwistów.
Ekspertyzy lingwistyczne mogą być poszukiwaniem dowodu wykonawstwa
bądź autorstwa tekstu oraz uzyskiwaniem dowodu zrozumienia tekstu. Ekspertyzy
lingwistyczne opierają się zarówno na właściwościach leksykalnych, ortograficznych i fonetycznych, jak i składniowych analizowanych tekstów i dotyczą między
innymi:
1. ustalania intencji nadawcy komunikatu, np. w sprawach o groźbę karalną,
pomówienie czy zniewagę, oceny formy i charakteru wypowiedzi uważanych
za obraźliwe, uwłaczające godności
2. ustalania autorstwa wypowiedzi (np. groźby, listy samobójcze, żądania
okupu); możliwość ustalania autorstwa anonimowych tekstów w Internecie
3. identyfikacji nadawcy ze względu na kraj pochodzenia,
4. prawdopodobieństwa popełnienia plagiatu (liczba podobieństw między
dwoma tekstami jest / lub nie jest przypadkowa)
5. ustalania znaczeń pojęć stosowanych w tekstach umów i innych dokumentów w przypadku niezgodności między stronami
6. analizy nagrań pod względem zawartości treściowej, np. nagrania służb
ratunkowych sytuacjach, kiedy niezbędne jest dokonanie analizy lingwistycznej nagrania
7. badania treści wpisów stalkerów, cyberstalkerów, wskazywanie cech językowych stalkerów i cyberstalkerów, które mogą zidentyfikować nadawcę komunikatu.
8. cyberprzestępczości (np. analiza kodów wykorzystywanych przez hakerów)
9. analizy treściowo-formalnej zeznań świadka i podejrzanego
10. ustalanie idiolektu autora – analizy porównawcze autorów
11. konstruowania profilu psycholingwistycznego autora anonimów.
12. analizy treści sms, wpisów na blogach, forach – wskazywanie autorów/
wykonawców
13. profilowania językowe nadawcy tekstu – autora/wykonawcy
14. określanie wieku, wykształcenia, pochodzenia na podstawie analizy językowej nadawcy
15. analizy znieważeń werbalnych symboli narodowych
16. mobbingu
17. oceny autentyczności tekstów
18. roli tłumacza ustnego podczas przesłuchania świadka / lub podejrzanego
19. językowych aspekty działań operacyjnych w środowiskach przestępczych
w Internecie
20. zagadnień związanych z protokołowaniem zeznań świadków,
21. analizy zeznań świadków pod kątem ich wiarygodności.
Poniżej zamieszczono przykłady dotyczące możliwości wykorzystania badań
językoznawczych w zakresie typowania sprawcy.
10

A. Felusia, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, Wyższa Szkola pedagogiki i Administracji. Poznań 2011, s. 16, 35-36.
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Ustalanie intencji nadawcy komunikatu
Jak stwierdzono powyżej, lingwistyka kryminalistyczna zajmuje się ustalaniem
intencji nadawcy komunikatu, co jest możliwe poprzez semantyczną i pragmatyczną interpretację znaczeń językowych (w sprawach o groźbę karalną, pomówienie
czy zniewagę).
W grudniu 2010 roku lubelska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące
znieważenia policjanta na służbie, do którego powiedziano: Zamknij się psie.
Nadawca komunikatu uzasadniał, że dla niego słowo pies było synonimem
policjanta podając tytuły filmów Psy i Pitbull. Biegła – językoznawca stwierdziła
także na podstawie własnych badań, że słowo pies nie jest obraźliwe. Tłumaczyła,
że „psów używa się, trenuje i wykorzystuje do tropienia przestępców”, a określenia
pies używa się dziś równie często jak glina, gliniarz czy stróż prawa, nawet
11
w mediach. Nie zgadzając się ze zdaniem biegłej, stwierdzić należy, iż mamy
do czynienia w wypowiedzi „Zamknij się psie” z najwyższym stopniem agresji
werbalnej poprzez użycie czasownika zamknąć się w formie imperatywnej oraz
w formie drugiej osoby liczby pojedynczej.
Na forach internetowych wypisywano obraźliwe słowa dotyczące biznesmena
z Kielc i jego rodziny: Interes ten prowadzi typowy Gruby Żyd z wielką głową;
Przestrzegam was przed tą firmą. To są typowi rasowi Żydzi. Według biegłej
sformułowanie typowi rasowi Żydzi można odnieść do cech stereotypowych
Żydów. Nie została zatem w ten sposób wyrażona negatywna opinia o konkretnej
osobie. Postepowanie zostało umorzone (2013 r.) przez prokuraturę, gdyż
12
oceniono, że nazwanie osoby narodowości żydowskiej Żydem nie jest obrazą.
Aby dokonać konceptualizacji pojęcia, należałoby zbadać definicje tego
pojęcia zamieszczone w źródłach leksykograficznych normatywnych oraz
specjalistycznych, następnie prześledzić literaturę przedmiotu z tego zakresu
koncentrując się na definiowaniu tego pojęcia w ramach badań literaturowych.
Źródła leksykograficzne wskazują znaczenie pojęcia w systemie językowym,
natomiast należy zbadać również jego znaczenie kontekstowe. Dokonać tego
można poprzez badania użycia danego wyrazu (wyrażenia) w różnych kontekstach
korzystając z korpusów tekstowych. Jednym z nich jest Korpus Języka Polskiego
Wydawnictwa Naukowego wielkości 40 milionów słów. Innym korpusem jest
Narodowy Korpus Języka Polskiego – największy, morfologicznie anotowany zbiór
danych języka polskiego. Korpus językowy to zbiór danych tekstowych dostępnych
13
w formie elektronicznej, stanowiący materiał do badań. Kolejnym krokiem byłaby
analiza aktów prawnych zawierających to pojęcie. Znaczeniem słowa jest zatem
jego reprezentacja semantyczna zawierająca w sobie etymologię, definicję
słownikową, wszystkie formy leksykalne, znaczenie wyrazu w tekście, jego
konotację, metafory, metonimie, synonimy, antonimy. W ten sposób tworzy się
swoisty obraz danego pojęcia. W ramach tego obrazu wyodrębnić można naukowy
obraz danego pojęcia, językowy (potoczny) obraz danego pojęcia, obraz pojęcia
11

http://www.sfora.pl/Zamknij-sie-psie-To-nie-obraza-policji-a27460 (pobrano 22.12.2010 r.).
http://natemat.pl/66773,biegla-w-prokuraturze-uznala-ze-zydowskie-scierwo-to-ironia-to-policzek-dlajezykoznawcow (pobrano 3.07.2011 r.).
13
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Narodowy Korpus Języka Polskiego liczący ponad półtora
miliarda słów jest wspólną inicjatywą Instytutu Podstaw Informatyki PAN (koordynator), Instytutu Języka Polskiego oraz Zakładu Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego,
zrealizowaną jako projekt badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12
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w dyskursie medialnym oraz w świadomości społecznej. Obrazy te można
porównywać ze sobą.
W kwestii gróźb karalnych zaznaczyć należy, iż Art. 190 k.k. typizuje
14
przestępstwo groźby karalnej. Sąd Najwyższy wydając postanowienie w kwestii
groźby karalnej z 15 lutego 2007 roku podniósł, iż jest to przestępstwo, które
skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, a więc
15
skierowane przeciwko poczuciu bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa
rozumiane jest jako wolność od strachu i obawy o naruszenie innych dóbr
człowieka lub najbliższych mu osób. Agresja werbalna jest interpersonalnym
działaniem językowym, parajęzykowym i niewerbalnym wyrażającym negatywny
stan uczuciowy nadawcy wobec odbiorcy, aktualizowany w chwili realizacji działania językowego z intencją zdeprecjonowania odbiorcy, poniżenia jego godności itp.
Profilowanie językowe sprawcy
W tym kontekście znaczenia szczególnego nabierają rozważania dotyczące
problematyki stalkingu na tle zjawisk związanych z przemocą emocjonalną,
nękaniem (uporczywym) / prześladowaniem na tle emocjonalnym. W obecnym
czasie coraz częściej mówi się o odmianie stalkingu, jaką jest cyberstalking,
polegający na używaniu Internetu oraz wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych
do nękania drugiej osoby poprzez komentarze na forach internetowych, przesyłanie informacji za pomocą komunikatorów, wysyłanie niechcianych wiadomości
e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej
oraz wbrew jej woli, wysyłanie prezentów przez Internet; kradzież tożsamości
i posługiwanie się nią w celu skompromitowania ofiary, np. poprzez umieszczanie
obraźliwych i obelżywych uwag na stronach internetowych, czy też zdjęć mających
kogoś upokorzyć. „Człowiek zalogowany” sądzi, że może czuć się bezkarnie
na formach internetowych, czatach i w ramach grup dyskusyjnych. Łatwość dostępu do sieci i pozorna anonimowość sprzyjają wyrażaniu nietolerancji, antypatii
16
i rozprzestrzenianiu się nienawiści.
W dobie tak olbrzymiego rozwoju komunikacji za pośrednictwem Internetu
ogromne znaczenia ma możliwość profilowania językowego autora / wykonawcy
(nadawcy) tekstu. Każdy użytkownik Internetu oprócz „śladu elektronicznego”
zostawia jednak także „ślad językowy”. Dysponując materiałem porównawczym
danej osoby można podjąć próbę ustalenia, czy autorem obu tekstów mogłaby być
ta sama osoba. Kiedy materiał porównawczy pochodzi od kilku nadawców,
ustalenie cech językowych może być pomocne we wskazaniu, którego (których)
nadawców można wykluczyć przy wskazaniu autorstwa materiału dowodowego.

14

„§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego. (Kodeks karny Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).
15
D. Woźniakowska-Fajst, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie polskim
potrzebna jest penalizacja prześladowania? „Archiwum Kryminologii”, 2009, tom 31, s. 204. Autorka
artykułu podkreśla konieczność precyzyjnej konstrukcji proponowanego przepisu w celu zminimalizowania ryzyka wykorzystania go do składania fałszywych oskarżeń.
16
J. Stawnicka, Manipulacja w cyberprzestrzeni. Mity i prawdy o anonimowości (w:) H. Batorowska
(red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty – Wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków 2017, s. 198-208.
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Idiolekt (od grec. ίdios ‘osobisty, swój własny’). jest językiem pojedynczego
użytkownika języka w danym okresie jego rozwoju. Język członków danej
społeczności wykazuje zróżnicowanie w zakresie cech fonetycznych, leksykalnych,
17
w mniejszym stopniu zaś cech składniowych i semantycznych. Pojęcie idiolektu
18
odgrywało wielką rolę w dialektologii. Idiolekt danej osoby (język osobniczy)
poznajemy z tekstów wytwarzanych przez tą osobę. Cechy idiolektu przejawiają
się poprzez stopień znajomości słownictwa i gramatyki języka ogólnego, jak
również przez indywidualne skłonności do używania w określonych sytuacjach
określonych wyrazów i do łączenia ich ze sobą w określony sposób Pojęcie
idiolektu powinno uwzględniać upływ czasu, czynnik społeczny oraz kontekst
sytuacyjny, a więc zróżnicowanie zmian w życiu człowieka, zróżnicowanie
społeczne i sytuacyjne (np. różne odmiany dyskursu, takie jak dyskurs administracyjny, specjalistyczny, potoczny). Językoznawcy badają styl autorów jako
czynnika indywidualizującego i zarazem różnicującego. Obecnie jednak językoznawcy analizują styl osobniczy w ujęciu holistycznym, odchodząc od tradycyjnego, wyłącznie językowego rozumienia stylu. Poniżej kilka przykładów:
Była zona Mariana P. zabrała ich córkę i wywiozła ją za granicę. Mężczyzna
podejrzewał, że listy, jakie teraz dostaje od dziewczynki, tak naprawdę dyktuje jej
matka. Sprawę mogła wyjaśnić jedynie biegła z lingwistyki kryminalistycznej.
Okazało się, że listy pisała matka dziewczynki.
40-letnia kobieta oskarzyła swojego ojczyma o to, że gdy miała 15 lat, ojczym
ją zgwałcił. W tym czasie pisała pamiętnik. Posiadała wersję elektroniczna
pamiętnika. Językoznawca na podstawie cech językowych wykluczył możliwość,
aby cechy językowe wyodrębnione z tekstu pamiętnika stanowiły idiolekt 15-latki
25 lat temu.
Dariusz P. – oskarżony o podpalenie domu 10 maja 2013 r. w Jastrzębiu
Zdroju, w którym znajdowała się jego żona i dzieci, co spowodowało ich śmierć –
został zatrzymany m.in. na podstawie analizy SMS-ów z pogróżkami, które –
jak twierdził – otrzymywał. Jednym z dowodów była opinia biegłego eksperta
językoznawcy. Ekspert potwierdził, że autorem SMS-sów z pogróżkami jest
19
ta sama osoba, która udziela wypowiedzi prasie.
Terrorysta zadzwonił do redakcji lokalnego dziennika żądając znacznej sumy
pieniędzy w zamian za odstąpienie od zamiaru zdetonowania ładunku wybuchowego podłożonego na dworcu PKS w Krakowie. Wszystkie rozmowy przeprowa20
dzone z terrorystą były nagrywane. Podejrzanego zatrzymano po 3 tygodniach.
Sąd dysponował materiałem dowodowym w postaci nagrań rozmów (28 minut
nagrań), listami napisanymi na maszynie, zapisami przesłuchań. Na tej podstawie
zostały wyłonione dane lingwistyczne natury fonetycznej, leksykalnej, gramatycz-

17

S. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 119;
K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, s.243.
18
W dialektologii za punkt wyjścia do opisu danej gwary przyjmuje się język jednego z jej
przedstawicieli.
19
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/pozar-w-jastrzebiu-zdroju-dariusz-p-spedzi-na-obserwacji-kilka-tygod
ni_389678.html (pobrano 7.04.2014 r.).
20
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,12691744,Powrot_Gumisia__Kiedys_terroryzowal_Krakow_
_teraz.html#ixzz2qqAJOTmp (pobrano 5.02.2015 r.).
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no-syntaktycznej. Podejrzany został uznany za winnego w dużej mierze w oparciu
21
o zeznania biegłego językoznawcy.
Działania językoznawcy na rzecz kryminalistyki mogą dotyczyć wyznaczenia
cech autora tekstu (profilowanie językowe nadawcy), ustalenia autorstwa
materiałów dowodowych przy istnieniu korpusu dowodowego, ustalenia autorstwa
korpusu dowodowego przy istnieniu kilku korpusów dowodowych. Językoznawca
może charakteryzować elementy kompozycyjne, spójność tekstu lub brak spójności tekstu w zakresie kohezji i koherencji (użycie derywatów, synonimów, antonimów). Charakterystyka dotyczyć może użycia pragmatycznie skonwencjonalizowanych wyrażeń językowych i / lub ich modyfikacji. Autor tekstu używać może
charakterystycznego słownictwa (potocyzmów, języka specjalistycznego, ekspresywizmów, wulgaryzmów…), metafor, parafraz, metonimii itd. Analiza lingwistyczna
powinna obejmować nie tylko elementy leksykalne, ale i analizę błędów, cechy
gramatyczne oraz składniowe.
Mając do dyspozycji materiał dowodowy oraz porównawczy, wyodrębnia się
i analizuje cechy idiolektu z materiału dowodowego. Następnie zostają wyodrębnione i scharakteryzowane cechy idiolektu z materiału porównawczego. Trzecim
etapem jest porównywanie cech idiolektu w materiale dowodowym oraz porównawczym. Na tej podstawie zostaje ustalone bądź wykluczone autorstwo wypowiedzi.
Intencje nadawcy można ustalić poprzez semantyczną i pragmatyczną interpretację znaczeń językowych np. w sprawach o groźbę karalną, pomówienie czy
zniewagę. Chodzi tu nie tylko o zbadanie znaczeń na podstawie źródeł słownikowych, ale i wskazanie znaczeń kontekstowych, wynikających z analizy użycia
dane go wyrazu w kontekście drogą analizy językowej sprawca nie może
być jednoznacznie zidentyfikowany, w odróżnieniu od analizy DNA sprawcy czy
poprzez daktylogram, niemniej jednak językoznawca poprzez profilowanie
językowe może ograniczyć krąg podejrzanych, wskazać wiek sprawcy, jego
pochodzenie, określić, czy sprawca jest rodzimym użytkownikiem języka, jakie ma
wykształcenie itp. Oczywiście im więcej materiału kwestionowanego i porównawczego, im więcej cech językowych (idiolektu) można wyodrębnić, tym z większym
prawdopodobieństwem można ograniczyć krąg osób, którym przypisujemy
autorstwo/wykonawstwo tekstu. Anonimy są to najczęściej listy, których autorzy nie
ujawniają swojego nazwiska, bądź też są to informacje utrwalone na nośnikach
ustalenie cech językowych nadawcy tekstu zamieszczonego w Internecie może
być pomocne we wskazaniu, którego (których) nadawców należy brać pod uwagę
przy wskazaniu autorstwa materiału dowodowego. Również na podstawie cech
składniowych można wyznaczyć zespół cech charakterystycznych dla nadawcy,
np. jego stan emocjonalny. Stany emocjonalne mogą się bowiem przejawiać
w tekście nie tylko poprzez nazywanie uczuć czy też poprzez użycie odpowiednich
środków językowych, ale także na poziomie formalnej struktury wypowiedzi.
Na podstawie cech formalnych lingwista może określić, iż dana wypowiedź jest
wypowiedzią o charakterze emocjonalnym i jakie środki językowe na to wskazują,
22
np. równoważniki zdań czy pytania retoryczne.

21

K. Kredens, Korpusy językowe w językoznawstwie sądowym (w:) B. Lewandowska-Tomaszczyk
(red.), Podstawy językoznawca korpusowego. Łódź 2005, s. 274-275.
22
J. Stawnicka, Językoznawstwo w służbie wymiaru sprawiedliwości…, s. 41; tejże Twój język Cię
zdradza?..., s. 14; tejże: Manipulacja w cyberprzestrzeni…, s. 198-208.
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Wyrażanie emocji przez nadawcę
Emocja są odzwierciedleniem stosunku osobnika do przedmiotów i zjawisk
otaczającego świata aktywizujących jego potrzeby oraz zjawisk zachodzących
w nim samym, a powstają w wyniku zaburzenia równowagi tego stosunku.
Definicja psychologiczna dotyczy emocji doznawanych przez człowieka, ale nie
wskazuje emocji wyrażanych. Zaznaczyć należy, iż wyrażenie emocji nie musi być
wcale tożsame z ich doznawaniem. Przy tym okazywanie emocji może odbywać
się na wiele sposobów, przy czym interesuje nas wyrażanie emocji poprzez znaki
werbalne. Emocje mogą być wyrażane eksplicytnie poprzez ich nazywanie,
implicytnie poprzez elementy stylu, np. użycie słownictwa nacechowanego lub
pragmatycznie, tj. poprzez figury retoryczne i implikatury. W wypowiedziach językowych można mówić o trojakim udziale emocji: o opisywaniu (komunikowaniu)
emocji w odniesieniu do nadawcy lub innych osób, o zamierzonym wyrażaniu
emocji przez nadawcę, ale implicytnie (ocena wyrażana przez nadawcę tkwi
w strukturze głębokiej) oraz o niezamierzonym wyrażaniu uczuć przez nadawcę.
Komunikując emocje, stosuje się ich nazwy (wściekły, niezadowolony, wzburzony),
skonwencjonalizowane zwroty opisujące emocje (już zacieram ręce z zadowolenia
na myśl o…) lub metafor (zalewa mnie fala gniewu). Przy implicytnym wyrażaniu
uczuć stosuje się wyrażenia ekspresywne, poprzez środki składniowe, odpowiednie formułowanie wypowiedzeń. Emocje mogą być komunikowane bezpośrednio
przez nazwy emocji i ich objawy, nazwy cech i stanów, a także są implikowane
poprzez środki leksykalne, morfologiczne i składniowe. Im więcej wyodrębnić
można cech idiolektu służących wyrażaniu emocji w materiale dowodowym, tym
większe prawdopodobieństwo wyznaczenia nadawcy tekstu. Emocjonalne nacechowanie komunikatu wyrażać się może również poprzez stosowanie środków
interpunkcyjnych. W poniższych przykładach emocje wyrażane są poprzez
wykrzykniki (zwielokrotnione) poprzez ujawnienie tendencji do emotywnej redundancji, objęciu tekstu ramą wykrzyknikową, co nadaje wypowiedzi charakter
agresywny. Zwielokrotniony pytajnik również służy wyrażaniu funkcji emotywnej.
Wartościowe narzędzie śledcze, które ma znaczenie zarówno identyfikacyjne, jak
i poznawcze to ustalenie powiązań w zakresie struktury tekstu i treści (np. wymiar
leksykalny, syntaktyczny, stylistyka tekstu etc.) w powiązaniu tekstu z parametrami
czasu i kontekstem (rodzaj sprawy).
Emocje można także wyrażać poprzez użycie operatorów emocji, które z jednej strony modyfikują znaczenie samodzielnych jednostek i grup samodzielnych
jednostek, z drugiej określają ich hierarchię w przekazywanym ciągu informacji.
Operatory emocji wyrażane są np. graficznie poprzez interpunkcję, emotikony,
morfologicznie i słowotwórczo, gramatycznie, syntaktycznie. W sposób eksplicytny
emocje mogą być wyrażone predykatywnie: MY ciągle się boimy że to na nas
spadnie; Zazdroszczę innym; Nienawidzę siebie ze dałem się na to nabrać,
w funkcji orzecznika: Jesteśmy po prostu oburzeni; Czujemy się upokorzeni;
To jest przerażające.
Użycie operatorów ekspresywnych jako wykładników stanu emocjonalnego
jest przejawieniem skłonności do hiperbolizacji faktów oraz uogólnień, np. użycie
operatorów generalizujących: absolutnie, nigdy (NIGDY!!! Wam nigdy tego
nie wybaczę!!!!). Użycie wyrazów nacechowanych pozostaje na pograniczu emotywności eksplicytnej i implicytnej, gdyż nie komunikują one stanów emocjonalnych, ale wskazują na przejawianie tych stanów. Stan emocjonalny wyrażany
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może być poprzez użycie derywatów słowotwórczych nacechowanych (Oni
wszyscy to prostaki), użycie frazeologizmów (To wszystko niewarte splunięcia).
Implicytne wyrażanie emocji przejawiają się np. poprzez użycie znaków interpunkcyjnych (wykrzykników, znaków zapytania, zaburzeń składniowych, powtórzeń),
użycie pytań, hiperbolizację negatywnych emocji. Pojęcie emocji wiąże się
z ekspresywną funkcją języka, czy wyrażaniem za pomocą wypowiedzi językowych
pewnych cech nadawcy.
Niewątpliwie pomocne dla analizy cech językowych nadawcy jest znajomość
cech składniowych wypowiedzi emocjonalnych. Również powiem na podstawie
cech składniowych można wyznaczyć zespół cech charakterystycznych dla
nadawcy. Stany emocjonalne mogą się bowiem przejawiać poprze środki
pozajęzykowe (natężenie głosu, tempo mowienia, mimika, gesty, śmiech, płacz),
poprzez nazywanie uczuć (Nienawidzę cię, Ubóstwiam cię), mogą być wyrażone
poprzez użycie środkow językowych (Jak mogłaś mnie zdradzić, jak mogłaś?).
Na poziomie formalnej struktury wypowiedzenia nadawca może bowiem ujawniać
swoje emocje. Lingwista może określić na podstawie cech formalnych, iż dana
wypowiedź jest wypowiedzią o charakterze emocjonalnym i jakie środki językowe
na to wskazują. Mogą to być np. rownoważniki zdań (Ale żeby do mnie tak;
to podłe; nic cię nie obchodzi. Nigdy. Nie, moje zepsute życie, moje nic nie warte
życie), pytania retoryczne (Czy ty mnie zrozumiesz? Po co to? Po co? Jesteś
człowiekiem?). Językoznawca może zbadać strukturę pytań retorycznych, tj. czy
są to pytania o rozstrzygniecie, czy pytania retoryczne o strukturze pytań
o uzupełnienie, czy pytania retoryczne o strukturze pytań z niedookreśloną pozycją
dopełnienia lub okolicznika itd. Są to, obok powtarzanych składnikow i struktur
najczęściej stosowane składniowe środki wyrażania emocji i służą uzewnętrznianiu
emocji negatywnych.
Studium przypadku – ustalenie autorstwa wpisów na blogu
Warto przytoczyć jeden z przykładów, w których zadaniem biegłego było
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Jan Kowalski jest autorem wpisów na blogu
deprecjonujących Andrzeja Nowaka i jego firmę. Badania lingwistyczne wykazały,
iż Jan Kowalski posługiwał się kilkoma Nickami: „teczowybigos12”, „zielony997”,
„paranienormalny888”. We wszystkich tych wpisach wskazano cechy idiolektu
Jana Kowalskiego. Po wyodrębnieniu i zanalizowaniu cech idiolektu w materiale
dowodowym autorstwa Jana Kowalskiego, poszukiwano takich cech w materiale
dowodowym. Analiza korpusu dowodowego i porównawczego wskazała następujące cechy wspólne: błędy językowe (interpunkcyjne i ortograficzne), użycie
parentez (wtrąceń), użycie pytań retorycznych, użycie cudzysłowu apostrofowego,
użycie pragmatycznie skonwencjonalizowanych wyrażeń językowych, pojawienie
się substytutów komponentów niewerbalnych w kontekście, użycie powtórzeń,
użycie synonimów w tekście. Jedną z cech idiolektu Jana Kowalskiego było
używanie cudzysłowu apostrofowego. W materiale dowodowym (wpisach na
blogu) użyto 60 razy cudzysłowu, a więc średnio co ½ strony występuje cudzysłów.
Cudzysłów był używany prawie wyłącznie dla wyodrębnienia wyrazów (związków
wyrazowych) użytych ironicznie, co służy również podkreśleniu emocji, np. „kupiła”
od Borosa […] ten lokal, otrzymał „ten spadek”, jakaż mi to „wielka” osoba”, „taka
tam katoliczka, świadek „rozwoju duchowego”. Natomiast w materiale porównawczym również pojawił się cudzysłów apostrofowy, np. wręczył im sumę „jak się
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należy”, tzw. do ręki, „zapomniał o swoich zobowiązaniach, to było ich „wspólne”
życie.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech idiolektu materiału porównawczego było występowanie parentez, wtrąceń wprowadzających do struktury
semantycznej zdania drugi, a nierzadko trzeci poziom informacyjny. Wśród nich
najwięcej jest parentez z rozbudowanymi partiami. Są to zarówno parentezy
z wyrażone pojedynczym składnikiem, parentezy wyrażone grupą składników,
parentezy wyrażone wypowiedzeniem pojedynczym, parentezy wyrażone wypowiedzeniem złożonym. W analizowanym tekście wystąpiły zarówno parentezy
jednosegmentowe: następną (dużą) kwotę pieniędzy”, jak i wielosegmentowe:
już wcześniej próbował (w uzgodnieniu z właścicielką) spiskować przeciwko mnie.
Zarówno w materiale dowodowym, jak i w materiale porownawczym wystąpil
podobny uklad kompozycyjny. Pojawia się początkowa teza (w pierwszym
wypowiedzeniu tekstu) rozwijana zwykle w ciągach skojarzeniowych oraz okńcowa
pointa, np. Klamstwo króluje! Już nie pierwszy raz mieliśmy okazję, żeby
to zaobserwować (material dowodowy); Glupota gorą! W dzisiejszych czasach
(początku XXI wieku), kiedy oszuści / szarlatani dochodzą do głosu trudno
o uczciwośc, a wszyscy mają w dupie potrzebujących. Uważajmy na zakrętach
(gdzie pelno oszustów i krętaczy) (materiał porównawczy). W materiale dowodowym, np. odbiorca / malkontent, sąsiadka / oszustka, był to człowiek o podłym/
zimnym sercu, jaki on ograniczony / prymitywny, zdobył majątek w sposób
przebiegły / faszystowski. Natomiast w materiale porównawczym wystąpiły między
innymi przykłady użycia synonimii leksykalnej i kontekstowej. Pojawiły się zarówno
w materiale dowodowym, jak i w porównawczym pytania retoryczne, np. Nie wolno,
no i co z tego? No bo, jakie mieszkanie nie ma „czynszu”? (materiał dowodowy);
Czego można się spodziewać po takiej osobie? Czy posiadana przez notariuszy
władza zobowiązuje ich do uczciwości?
Na podstawie analizy materiału porównawczego oraz dowodowego,
wskazując na cechy idiolektu w materiale dowodowym, do których należą m.in.
użycie cudzysłowu apostrofowego, użycie parentez, zastosowanie synonimii
leksykalnej i kontekstowych, użycie pytań retorycznych stwierdzono, iż idiolekt
wyodrębniony z dokumentów oznaczonych jako materiał dowodowy jest idiolektem
Jana Kowalskiego, którego idiolekt wyodrębniono z materiału przedłożonego do
badań jako materiał porównawczy – co dało podstawę do sformułowania wniosku,
iż autorem materiału dowodowego wskazanego w opinii jest Jan Kowalski.
Podsumowanie
W konkluzji wskazać należy czynniki wpływające na skuteczność ekspertyz
lingwistów dla potrzeb kryminalistyki. Skuteczność ekspertyz zależy od materiału
dowodowego i porównawczego, jego ilości oraz jakości (dobrego stanu). Nie
do przecenienia jest wiedza lingwistyczna eksperta. Analiza lingwistyczna nie
powinna się ograniczać tylko do warstwy leksykalnej i ortografii, ale i elementów
składniowych oraz ujawniać jak najwięcej cech idiolektu nadawcy, w tym także
kwestię użycia dialektyzmów oraz składnię wyrażeń emocjonalnych. W ekspertyzie
lingwistycznej należy zdefiniować użyte terminy, aby ekspertyza była zrozumiała
dla przedstawicieli innych dyscyplin. Dlatego tak ważne staje się opracowanie
programów szkoleniowych dla lingwistów, przyszłych biegłych sądowych w zakresie lingwistyki kryminalistycznej, w których należałoby wskazać możliwości rozwoju
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lingwistyki kryminalistycznej w zakresie ustalania autorstwa kwestionowanych
wypowiedzi oraz możliwości wykorzystania śladu językowego w pracy wykrywczej
służb.
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja obszarów badań i działań praktycznych
prowadzonych w ramach młodej subdyscypliny językoznawstwa stosowanego,
jakim jest językoznawstwo sądowe, zwane także kryminalistycznym. Artykuł wskazuje ogromne możliwości otwierające się przez lingwistyką kryminalistyczną
w kontekście możliwości wykorzystania językoznawcę, jego wiedzy i kwalifikacji
na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Lingwistyka sądownicza dotyczy analizy pisemnej i języka mówionego do celów prawnych. Analiza może być przedstawiona jako
dowód w sądzie. W artykule wskazano możliwości wykorzystania badań w zakresie
lingwistyki kryminalistycznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
Slowa kluczowe: lingwistyka kryminalistyczna, wirtualna przestrzeń, profilowanie socjolingwistyczne, ustalanie autorstwa
Summary
This paper discusses forensic linguistics research from theoretical aspects
and practical aspects, as well, gives a brief overview of foreign forensic linguistics
research. The article suggests that the future of Forensic Linguistics will be bright
if linguists work on these issues, and also on acquiring skills, knowledge
and qualifications in other disciplines in order to better prepare them for working
in and with courts. Forensic linguistics concerns the analysis of written and spoken
language for legal purposes. The analysis can be presented as evidence in court.
This paper discusses forensic linguistics research from theoretical aspects and
practical aspect, as well.
Key words: forensic linguistic, cirtual space, sociolinguistic profiling, authorship analysis
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Wydział Ochrony Zdrowia
ŻYWIENIE A CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
Wstęp
Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę śmierci w Polsce,
pomimo że wg danych GUS począwszy od 1992 r. udział tych chorób w ogólnej
1
liczbie zgonów obniżył się z poziomu 52% do 45,8% w 2013 r.
Istotną rolę w profilaktyce i w leczeniu chorób układu krążenia odgrywa
zmiana stylu życia, polegająca na właściwym sposobie odżywiania, redukcji
spożycia alkoholu, obniżeniu ciśnienia tętniczego, zwiększeniu aktywności
fizycznej, zaprzestaniu palenia tytoniu.
Nieprawidłowe żywienie jest jednym z podstawowych czynników ryzyka
prowadzących do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Odpowiednio
dobrana dieta umożliwia redukcję nieprawidłowych stężeń lipidów, normalizuje
ciśnienie tętnicze, stężenie fibrynogenu czy redukuje masę ciała. Dzięki czemu
zapobiega kolejnym istotnym czynnikom ryzyka, takim jak nadwaga i otyłość oraz
2
cukrzyca typu 2.
Odpowiednia dieta jest nie tylko ważnym aspektem profilaktyki, ale stanowi
również niefarmakologiczną metodę leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Powinna zostać wdrążona u wszystkich pacjentów, bez względu na stosowane metody farmakologiczne. U części pacjentów może stanowić wystarczającą
formą terapii, jak również może wpłynąć na lepszą skuteczność działania leków
czy ograniczenie ich liczby, dawki.
Dieta niskosodowa
Ograniczenie spożycia sodu w diecie wykazuje działanie hipotensyjne oraz
umożliwia redukcję liczby i dawek leków hipotensyjnych. W przeprowadzonym
badaniu INTERSALT zaobserwowano, że na każde 2,3 g zmniejszonej dziennej
podaży sodu ciśnienie skurczowe obniżało się o średnio 3,7 mm Hg, a rozkurczowe o średnio 2 mm Hg [11]. Natomiast ograniczenie spożycia sodu do 75-100
mmol/ /dobę (4,35-5,8 g NaCl) powoduje przeciętny spadek BP o 2-8 mm Hg.
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego rekomen3
duje się spożywanie nie więcej niż 5 g soli kuchennej/dobę (≤ 85 mmol sodu).

1

2

3

Z. Strzelecki, J. Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa. Zachorowalność i umieralność na choroby
układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa 2015.
M. Kozłowska-Wojciechowska, B.Cybulska, K. Narkiewicz, Stanole roślinne — niedoceniany element
diety w profilaktyce i terapii chorób układu krążenia na tle miażdżycy, „Nadciśnienie tętnicze”. 2010,
nr 4, s. 344-353.
A. Tykarski, K. Narkiewicz, Z. Gaciong (red.), Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym –
2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
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Zwiększenie spożycia potasu
Potas wykazuje działanie hipotensyjne poprzez wpływ na aktywność pompy
sodowo-potasowej i układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz działanie natriu4
retyczne. Wysokie spożycie potasu można osiągnąć poprzez stosowanie odpowiedniej diety, dlatego zamiast suplementacji zaleca się spożywanie produktów
5
bogatych w potas, takich jak owoce i warzywa.
Dieta DASH
W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia zaleca się stosowanie Diety DASH
(dietary approaches to stop hypertension), która wpływa na redukcję ciśnienia,
zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu i triglicerydów. W diecie tej zaleca się spożywanie owoców i warzyw, niskotłuszczowych
produktów mlecznych, pełnoziarnistych produktów zbożowych, chudego drobiu,
ryb i orzechów, ograniczenie spożycia tłuszczu, czerwonego mięsa, słodyczy
6
7
i słodzonych napojów. Zalecenia dietetyczne zostały przedstawione w Tabeli 1.
Efekt działania diety DASH potwierdzają przeprowadzone badania, które
wskazują na obniżenie ciśnienia skurczowego o 5,5 mm Hg i rozkurczowego
8
o 3,0 mm Hg w grupie osób stosujących dietę DASH.
Tabela nr 1: Zalecenia dietetyczne w diecie DASH
Grupy produktów

Dzienne
spożycie

Porcja

1 kromka chleba
½ szklanki suchych płatków
½ szklanki gotowanego ryżu
1 szklanka surowych warzyw liściastych
Warzywa
4-5
½ szklanka gotowanych warzyw
150-180 ml soku z warzyw
¼ szklanki suszonych owoców
150-180 ml soku owocowego
Owoce
4-5
1 średni owoc
½ szklanki owoców świeżych lub z puszki
Produkty mleczne o niskiej
240 ml mleka
zawartości tłuszczu lub
2-3
1 szklanka jogurtu
bez tłuszczu
40-50 g sera
Mięso, drób, ryby
2 lub mniej
80-90 g gotowanego mięsa, ryb, drobiu
40 g lub 1/3 szklanki lub 2 łyżeczki nasion
Orzechy, rośliny
1-2
½ szklanki gotowanych
strączkowe
nasion strączkowych
Źródło: R. Verma, A. Vaish, Geriatric Hypertension and its Dietary Recommendation,
“Int. Res. J. Medical Sci.”,2014, nr 2, s. 13-17
Produkty zbożowe

4

7-8

A. Kucharska, A. Jeznach-Steinhagen, B.Sińska, Znaczenie diety w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
„Kardiologia na co Dzień”, 2010, nr 5, s. 29-32; J. Lawrence, Dietary Approaches to Lower Blood
Pressure, “J Clin Hypertens”, 2009, nr 11, s. 358-368.
5
Tamże.
6
A. Kucharska, A. Jeznach-Steinhagen, B. Sińska, Znaczenie diety…, dz. cyt., s. 29-32.
7
R. Verma, A. Vaish, Geriatric Hypertension and its Dietary Recommendation, “Int. Res. J. Medical
Sci.”, 2014, nr 2, s. 13-17.
8
J. Lawrence, Dietary Approaches to Lower Blood Pressure, “J Clin Hypertens“, 2009, nr 11,
s. 358-368.
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Dieta Polymeal
W odpowiedzi na koncepcję leczenia nadciśnienia tętniczego Polypill, w 2004
roku zaproponowano dietę Polymeal mającą skutkować 75% redukcją incydentów
sercowo-naczyniowych, w której rekomendowane jest spożycie:
 Czosnek – 1 ząbek dziennie (ok. 2 g),
 Tłuste ryby morskie – 4 x w tyg. w ilości ok. 100 g,
 Czerwone wino wytrawne – 1 lampka dziennie ok. 150 ml,
 Ciemna gorzka czekolada – 100 g dziennie,
 Warzywa i owoce – 400 g dziennie,
9
 Orzechy włoskie i migdały – 40-60 g dziennie.
Dieta śródziemnomorska
W profilaktyce chorób układu krążenia zalecana jest również dieta śródziemnomorska. Obejmuje ona produkty pochodzenia roślinnego, m.in.: zboża, owoce,
warzywa, rośliny strączkowe, ziemniaki, orzechy, nasiona. Podstawowym źródłem
tłuszczu w tej diecie jest oliwa z oliwek. Spożywanie jej powoduje zmniejszenie
stężenia: cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w surowicy krwi, markerów zapalenia, substancji zwiększających krzepliwość krwi oraz wzrost stężenia cholesterolu
10
frakcji HDL.
Ważne jest również spożywanie naturalnych produktów bogatych w antyoksydanty (witamina E, C, betakaroten),witaminy biorące udział w metabolizmie homocysteiny (kwas foliowy, witaminy B6 i B12), magnez, wapń, selen, potas. Przeprowadzone badania wskazują, że suplementacja dużymi dawkami nie ma korzyst11
nego wpływu na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.
Kwasy tłuszczowe ω-3
Działanie kwasów tłuszczowych ω-3 polega na obniżeniu stężenia trójglicerolu, normalizacji ciśnienia krwi, działaniu przeciwzakrzepowymi przeciwmiażdży12
cowym oraz hamowaniu rozwoju choroby niedokrwiennej serca.
W celu obniżenia ryzyka chorób układu krążenia należy spożywać kwasy
eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) w dawce 0,65 g/dzień (min.
0,5 g/dzień, min. 0,22 g/dzień każdego z nich). Źródło tych kwasów stanowi tłuszcz
13
pochodzący z ryb i zwierząt morskich.
W leczeniu i prewencji pierwotnej zaburzeń sercowo-naczyniowych zaleca się
14
systematyczne spożywanie 200-400 g ryb morskich tygodniowo. Wyniki badania
9

R. Verma, A. Vaish, Geriatric Hypertension and its Dietary Recommendation, ”Int. Res. J. Medical
Sci.”, 2014, nr 2, s. 13-17.
10
M. Wroniak, M. Maszewska, Oliwa z oliwek w diecie śródziemnomorskiej, „Żywność. Nauka Technologia. Jakość”, 2011, nr 5,s. 26-36.
11
L. Kłosiewicz-Latoszek, Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób przewlekłych, „Probl Hig
Epidemiol”, 2009, nr 90, s. 447-450; Y. Kokubo, Prevention of hypertension and cardiovascular
diseases a comparison of lifestyle factors in Westerners and East Asians, “Hypertension”, 2014,
nr 63, s. 655-660.
12
J. Lecerf, Fatty acids and cardiovascular disease, “Nutr. Rev.”, 2009, nr 67, s. 273-283; K. MarciniakŁukasiak, Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”,
2011, nr 6, s. 24-35.
13
Tamże.
14
H. Grabowska, W. Grabowski, M. Grzegorczyk, Wpływ diety na ryzyko rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Zalecenia dietetyczne stosowane w prewencji nadciśnienia tętniczego, „Problemy
Pielęgniarstwa”, 2011, nr 19, s. 538–544; M. Stołyhwo-Szpajer, K. Piękosz, J. Bellwon, Wielonienasy-
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kohortowego wykazały,że wysokie spożycie ryb (180 g / d) wiązało się z ≈40%
zmniejszeniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w porównaniu z niskim
15
spożyciem ryb (< 23 g / d).
Sterole i stanole roślinne
Spożywanie steroli roślinnych wpływa na redukcję cholesterolu całkowitego
i frakcji LDL, zmniejszenie procesu zapalnego. Fitosterole zawierają rośliny strączkowe, sezam, słonecznik i inne nasiona oraz warzywa, owoce i produkty zbożowe
z pełnego przemiału.
Zaleca się przyjmowanie 2-3 g stanoli roślinnych w dwóch lub więcej porcjach
dziennie.
Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie dawki stanoli 3,2 g/d
wpłynęło na obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego o 11,3% i frakcji LDL
16
o 10,4%.
Kwasy tłuszczowe izomerii trans (TFA)
Wyniki badań wykazały, że wpływ na wzrost ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego mają kwasy tłuszczowe izomerii trans (TFA) pochodzenia
przemysłowego. Ponadto, sprzyjają one rozwojowi nowotworów (piersi, prostaty,
jelita grubego), zaburzeń w układzie odpornościowym, powstawaniu zespołu
metabolicznego, otyłości, insulinooporności oraz cukrzycy typu 2. Głównym
źródłem TFA w diecie człowieka są produkty spożywcze zawierające uwodornione
oleje roślinne (margaryny, produkty cukiernicze, tłuszcze smażalnicze, tzw. fast
17
foods, dania typu „instant”).
Błonnik
Błonnik wykazuje korzystne działanie w kierunku redukcji czynników ryzyka
chorób układu krążenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, czy wysokie stężenie
cholesterolu we krwi. Ogranicza wchłanianie tłuszczu, obniża poziom cholesterolu,
jego syntezę oraz ogranicza wchłanianie kwasów żółciowych, a także produkcję
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zalecana norma spożycia błonnika
18
pokarmowego w ilości 30-35 g/dziennie dla osób dorosłych.
Stewiozydy
Działanie hipotensyjne wykazują stewiozydy, naturalne substancje wyizolo19
wane z liści rośliny Stevia rebaudiana. Mechanizm działania polega na blokocone kwasy tłuszczowe i ich wpływ na czynniki ryzyka miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem
ciśnienia tętniczego, „Nadciśnienie Tętnicze”, 2001, nr 3, s. 211-219.
15
H. Iso, M. Kobayashi, J. Ishihara, Intake of fish and n3 fatty acids and risk of coronary heart disease
among Japanese: the Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I. Circulation, 2006,
nr 113, s. 195-202.
16
M. Kozłowska-Wojciechowska, B. Cybulska, K. Narkiewicz, Stanole roślinne — niedoceniany element
diety w profilaktyce i terapii chorób układu krążenia na tle miażdżycy, „Nadciśnienie tętnicze”, 2010,
nr 4, s. 344-353.
17
G. Cichosz, H. Czeczot, Kwasy tłuszczowe izomerii trans w diecie człowieka, „Bromat. Chem.
Toksykol.”, 2012, nr 2, s. 181-190.
18
M. Bienkiewicz, E. Bator, M. Bronkowska, Błonnik pokarmowy i jego znaczenie w profilaktyce
zdrowotnej, „Probl Hig Epidemiol”, 2015, nr 96, s. 57-63.
19
K. Gęsiński, E. Majcherczak, G. Gozdecka, Stewia (Stevia rebaudiana Bertoni) jako źródło wybranych
mikroelementów, „Inż. Ap. Chem.”, 2013, nr 52, s. 74-75.
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waniu napływu jonów Ca do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz
poprzez wzmożenie diurezy i natiurezy. Stewiozydy wpływają na zmiany ciśnienia
krwi tylko u osób z nadciśnieniem tętniczym, natomiast nie zaobserwowano
20
powyższych zmian u osób z prawidłowymi wartościami krążenia.
Syrop wysokofruktozowy
W wyniku regularnego spożycia produktów zawierających syrop wysokofruktozowy dochodzi do wzrostu apetytu, rozwoju insulinooporności, zaburzeń
gospodarki lipidowej (wzrost stężenia trójglicerolu i LDL-cholesterolu, spadek
21
stężenie HDL cholesterolu).
Spożycie alkoholu
Zaleca sie ograniczenie dziennego spożycia alkoholu u mężczyzn do 20-30 g
22
etanolu, a u kobiet do 10-20 g etanolu. Spożywanie umiarkowanych dawek
alkoholu zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru
mózgu i miażdżycy tętnic obwodowych, natomiast spożycie dużych dawek
zwiększa ryzyko udaru, nadciśnienia tętniczego oraz może stanowić przyczynę
rozwoju kardiomiopatii alkoholowej i zaburzeń rytmu serca. Alkohol wpływa
na zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, wzrost stężenia cholesterolu HDL,
zmniejszenie agregacji płytek, zmniejszenie stężenia czynnika von Willebranda,
czynnika VII, zmniejszenie stężenia CRP, TNF-α), a także zmniejszeniem stopnia
23
insulino oporności.
Zwiększenie aktywności fizycznej
W prewencji chorób układu krążenia oprócz zdrowego odżywiania, zaleca się
regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Niedostateczna aktywność fizyczna
sprzyja występowaniu czynników ryzyka takich jak otyłość, zaburzenia lipidowe,
nadciśnienie tętnicze, czy cukrzyca. Trening powinien być prowadzony, co najmniej 3 razy w tygodniu po 20 do 60 minut. Podstawą treningu powinny być wysiłki
wytrzymałościowe (np. nordic walking, marsze, marszobiegi, jazda rowerem,
pływanie, taniec, gry sportowe) o umiarkowanej intensywności (do 60-75% maksymalnej częstości akcji serca). Wydatek energetyczny w czasie ćwiczeń powinien
wynosić minimum 200-300 kcal/trening i przekraczać 1000 kcal/tydz.,
Regularna aktywność fizyczna wpływa na redukcję masy ciała. Zmniejszenie
masy ciała średnio o 5,1 kg wiąże się zredukcją ciśnienia skurczowego średnio
o 4,4 mm Hg, a rozkurczowego średnio o 3,6 mm Hg oraz zmniejsza czynniki
ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak insulinooporność, cukrzyca, hiperlipide24
mia, przerost lewej komory serca, zespół bezdechu obturacyjnego.
20

B. Bugaj, T. Leszczyńska, M. Pysz, Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia Rebaudiana
Bertoni, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2013, nr 3, s. 27-38.
21
J. Sadowska, M. Rygielska, Technologiczne i zdrowotne aspekty stosowania syropu wysokofruktozowego do produkcji żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2014, nr 3, s. 14-26.
22
K. Widecka, T. Grodzicki, K. Narkiewicz, Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok.
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
23
A. Mamcarz, P. Podolec, A. Pająk, Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
dotyczące znaczenia alkoholu w profilaktyce chorób układu krążenia, „Kardiologia Polska”, 2006,
nr 64, s. 11.
24
A. Kucharska, A. Jeznach-Steinhagen, B. Sińska, Znaczenie diety w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
„Kardiologia na co Dzień”, 2010, nr 5, s. 29-32.
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Podsumowanie
Zmiana stylu życia jest pierwszym krokiem w zapobieganiu chorobom układu
krążenia. Zmiana ta powinna dotyczyć w szczególności sposobu żywienia. Należy
jednak pamiętać, że zalecenia dietetyczne powinny być ustalane indywidualnie,
z uwzględnieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego występujących u danej osoby.
Streszczenie
Odpowiedni sposób żywienia jest istotnym czynnikiem zapobiegającym
chorobom układu krążenia. Podstawowe znaczenie dla zachowania zdrowego
układu sercowo-naczyniowego ma: zmniejszenie dziennego spożycia soli <5 g,
ograniczenie spożycia alkoholu do nie więcej niż 10-30 g etanolu dziennie
u mężczyzn i z 10-20 g etanolu dziennie u kobiet, spożywanie większej ilości
warzyw i owoców (4-5 porcji dziennie, tj. 400 g), obniżenie spożycia tłuszczów
nasyconych i cholesterolu frakcji LDL, a także regularna aktywność fizyczną oraz
redukcja masy ciała.
Słowa kluczowe: choroby układu krążenia, zdrowe odżywianie, cholesterol,
żywienie, dieta
Summary
Appropriate diet is an important factor in preventing cardiovascular disease.
Essential to maintain a healthy cardiovascular system is to: a reduction in
daily salt intake < 5 g, limit alcohol consumption to no more than 10-30 g of ethanol
per day in men and 10-20 g of ethanol per day in women, eating more vegetables
and vegetables (4-5 servings per day, about 400 g), lowering saturated fat intake
and LDL cholesterol, as well as regular physical activity and weight reduction.
Key words: Cardiovascular diseases, healthy food, cholesterol, nutrition, diet
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Ewa WODZIKOWSKA
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW W SZPITALU –
SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE ODLEŻYNOM
Wstęp
Odleżyny od zawsze były problemem w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi. Według European Pressure Ulcer Advisory Panel and National
Pressure Ulcer Advisory Panel „odleżyna jest umiejscowionym uszkodzeniem
skóry i/lub głębszej tkanki, które zwykle pojawia się na wypukłości kostnej
w wyniku ucisku lub połączenia ucisku i rozrywania. Z odleżynami wiąże się także
pewna liczba sprzyjających lub niejasnych czynników, których znaczenie należy
1
jeszcze wyjaśnić”.
Gdy do szpitala trafiają pacjenci z odleżynami lub zagrożeni odleżynami
ogromną rolę do odegrania ma Zespół ds. edukacji. profilaktyki, leczenia ran
i odleżyn, którego zadaniem jest monitorowanie, profilaktyka, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi, leczenie oraz dogłębna analiza powstania odleżyn.
Odleżyny jako problem szpitalny
Odleżyny od zawsze były problemem w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi. Według European Pressure Ulcer Advisory Panel and National
Pressure Ulcer Advisory Panel odleżyna jest umiejscowionym uszkodzeniem skóry
i/lub głębszej tkanki, które zwykle pojawia się na wypukłości kostnej w wyniku
ucisku lub połączenia ucisku i rozrywania. Z odleżynami wiąże się także pewna
liczba sprzyjających lub niejasnych czynników, których znaczenie należy jeszcze
2
wyjaśnić.
Gdy do szpitala trafiają pacjenci z odleżynami lub zagrożeni odleżynami
ogromną rolę do odegrania ma Zespół ds. edukacji. profilaktyki, leczenia ran
i odleżyn, którego zadaniem jest monitorowanie, profilaktyka, leczenie oraz
dogłębna analiza ich powstania. W skład zespołu wchodzą pielęgniarki, lekarz,
dietetyk, psycholog i rehabilitant.
Znaczenie monitorowania, raportowania odleżyn przez pielęgniarki, położne
oraz podejmowania odpowiednich działań jest niezwykle istotne dla jakości opieki
nad pacjentami, ich bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa personelu
udzielającego świadczeń medycznych. Zakłady opieki zdrowotnej poddające się
certyfikacji zewnętrznej (Akredytacja CMJ w Krakowie oraz norma ISO) monitorują
pacjentów narażonych na powstanie odleżyn oraz pacjentów z odleżynami.
Aby pacjent i jego rodzina poczuli się bezpiecznie wskazana jest dogłębna analiza
przyczyn powstania odleżyn oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
Takie działania sprzyjają wprowadzaniu coraz to bardziej nowoczesnych
rozwiązań w dziedzinie zarządzania pionem pielęgniarsko-położniczym. Obecnie
1

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment
of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel;
2009. 7. Carville.
2
Tamże.
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spotykamy się ze wzrostem konkurencyjności pomiędzy poszczególnym zakładami
opieki zdrowotnej a przede wszystkim wysokim poziomem świadomości pacjentów
i ich najbliższych co do oczekiwań jakości opieki pielęgniarskiej. Aby ocenić
zadowolenie oraz bezpieczeństwo pacjenta czy usługa/ świadczenie zostało
wykonane zgodnie z założeniem wyróżnia się następujące obszary:
- wymiar materialny (wygląd placówki medycznej – wewnętrzny i zewnętrzny)
- niezawodność (wykonanie świadczenia rzetelnie oraz według obowiązujących zasad i standardów)
- szybkość i gotowość reakcji celem spełnienia oczekiwania pacjenta/klienta
- profesjonalizm (opieka oparta na aktualnej wiedzy oraz doświadczeniu
kadry pielęgniarskiej oparta na kształceniu podyplomowym)
3
- empatia (umiejętność współodczuwania potrzeb pacjenta ).
W placówkach ochrony zdrowia, w których priorytetem jest zdrowie i życie
pacjenta należy nieustannie zabiegać o jakość świadczonych usług. Wysoki
poziom jakości oraz bezpieczeństwo pacjenta powinno być głównym wyróżnikiem
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Poprawa jakości wpływa na zadowolenie
i bezpieczeństwo pacjentów oraz satysfakcję i bezpieczeństwo pracowników.
Zakłady opieki zdrowotnej, chcąc zdobyć zaufanie pacjentów oraz świadczyć
usługi na wysokim poziomie powinny spełniać oczekiwania pacjentów dotyczące
jakości w zakresie m. in.: bezpieczeństwa, kompetencji, wrażliwości, niezawod4
ności.
Dostosowanie opieki do odpowiedniego poziomu jakiego oczekuje pacjent
zależy od obowiązujących standardów w danej placówce medycznej. Istotą
spełnienia oczekiwań według standardu jest ukierunkowanie na pożądany poziom,
który dąży do ideału z zachowaniem osiągalności oraz realizmu.
Do szpitali trafia coraz większa ilość pacjentów z odleżynami oraz narażonych
na ich powstanie (zwiększenie czasu przeżywalności, starzejące się społeczeństwo). Wg danych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych odleżyny występują
u chorych obłożnie od 0-17%, w leczeniu długoterminowym od 0-17%, natomiast
5
wśród przypadków nagłych od 0,4-38%.
W Polsce istnieją dane mówiące o występowaniu odleżyn u ok. 5-25%
pacjentów hospitalizowanych. Rany odleżynowe najczęściej powstają w oddziałach
intensywnej opieki medycznej, w placówkach opieki długoterminowej a także
6
u chorych po urazach.
Wzorując się na zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent
z roku 2011, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
wdrożono od 2011 roku monitorowanie wszystkich zdarzeń niepożądanych. Takim
zdarzeniem jest także powstanie odleżyny. W ramach Raportu dobrej praktyki
3

M. Kutscha (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Wolters Kluwer Busiess.
Warszawa 2010, s. 327-329.
4
E. Kędra, B. Chudak, Jakość usług medycznych a efektywność medyczna, „Zdrowie publiczne”,
2011,1, s. 83-87.
5
M. Zieliński, W. Majewski, Odleżyny – etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie, „Zakażenia”, 2009, 2,
s. 71-75.
6
J. Cwajda, M. Szewczyk, K. Cierzniakowska, J. Głowiak, A. Szotkowicz, A. Jawień, Odleżyna – postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w chirurgii, „Pielęgniarstwo. Chirurgiczne i Angiologiczne”, 2007;
4, s. 171-174.
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pielęgniarskiej są monitorowane i analizowane następujące zdarzenia niepożądane:
 Niewłaściwy pacjent
 Infekcje łożyska naczyniowego
 Upadki pacjenta
 Wypadnięcie (osunięcie) z łóżka, kozetki, wózka
 Farmakoterapia
 Oddalenia
 Odleżyny
 Inne
Ważne jest aby w każdym zakładzie opieki zdrowotnej w którym przebywają
pacjenci narażeni na powstanie odleżyn oraz pacjenci z odleżynami powstał zespół
zajmujący się tą problematyką. W naszym szpitalu od 2005 roku zarówno
profilaktyka oraz leczenie odleżyn podlega monitorowaniu. Powołano Zespół
ds. edukacji, profilaktyki, leczenia ran i odleżyn. Od roku 2005 r. do końca
2017 roku przy współudziale zespołu zorganizowano 13 konferencji o tematyce
odleżyn, ran przewlekłych, stomii, stosowania odpowiedniej diety oraz zapobiegania zakażeniom. Ważne jest aby prowadzić rejestr pacjentów objętych profilaktyką
p/odleżynową oraz pacjentów z odleżynami. Nie wszystkich odleżyn uda się
uniknąć. Zależy to m.in. od stanu chorobowego pacjenta, chorób współistniejących
oraz odżywiania.
Dla ciągłości opieki nad pacjentami powinna być nawiązana współpraca
z podmiotami zewnętrznymi do których przekazywany jest pacjent (np. zol, hospicjum, poz). W przypadku naszego szpitala każdy wypisany pacjent otrzymuje
wskazówki pielęgniarskie. Członkowie Zespołu ds. edukacji, profilaktyki, leczenia
odleżyn biorą czynny udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowej
na opatrunki specjalistyczne. W miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach
Komisji ds. trudno gojących się ran i odleżyn działającej przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Została również nawiązana współpraca
z CMJ w Krakowie w zakresie sprawozdawczości odleżyn do programu
„Decubitus”.
Celem zminimalizowania powstania odleżyn oraz wlaściwego ich monitorowania wdrożono działania usprawniające:
 wdrożono formularze profilaktyki, pielęgnacji oraz zaopatrzenia rany
odleżynowej,
 ocenia się narażenie pacjenta na powstanie odleżyny pierwotnie wg skali
Norton, natomiast obecnie wg skali Waterlow, co pozwala na bardziej
wnikliwą analizęi uwzględnienie większej ilości czynników ryzyka,
 stopnie odleżyny są oceniane wg skali EPUAP,
 opracowano standard profilaktyki przeciwodleżynowej,
 wdrożono dokumentację fotograficzną rany odleżynowej,
 wprowadzono kartę ewidencji odleżyn (sprawozdawczość 1 raz w miesiącu),
 dane dotyczące odleżyn są raz w miesiacu przekazywane do Programu
Decubitus,
 opracowano wskazówki pielęgniarskie dotyczące profilaktyki przeciwodleżynowej,
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 wdrożono kartę konsultacji prowadzoną przez członków Zespołu edukacji,
profilaktyki, pielegnowania rany odleżynowej.
W szpitalu informacja o odleżynach zostaje przekazywana w codziennym
raporcie elektronicznym do Z/cy Dyrektora ds. pielęgniarstwa. Pielęgniarki łącznikowe comiesięcznie przekazują zespołowi dane dotyczące informacji pacjentów
zagrożonych powstaniem odleżyn oraz pacjentów z odleżynami. Co 6 miesięcy
sporządzana zostaje dokładna analiza, opracowanie wniosków oraz ewentualny
obszar do poprawy. Analizy półroczne prezentowane są bezpośrednio osobom
zainteresowanym oraz przedyskutowane w trakcie spotkań kadry zarządzającej.
Półroczny raport zostaje przekazany Dyrektorowi szpitala.
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie opieki nad chorymi hospitalizowanymi
z odleżynami, w aspekcie pracy zespołu ds. edukacji, profilaktyki, leczenia ran
i odleżyn oraz świadczenia opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Specjalistycznym
w Chojnicach w latach 20012-2017.
Materiał i metoda badawcza
Materiał badany stanowiła dokumentacja Specjalistycznego Szpitala im. Łukowicza w Chojnicach dotycząca:
 raportów monitorowanych odleżyn,
 arkuszy skali Waterlow,
 arkuszy skali Torrancea pierwotnie, obecnie EPUAP,
Metodą badawczą była analiza dokumentacji.
Wyniki badań
Realizując cele projektu Dobrej Praktyki Pielęgniarskiej szpital wdraża
rozwiązania w zakresie usprzętowienia, eliminacji barier technicznych i organizacji
7
celem eliminacji zdarzeń niepożądanych.
W szpitalu oprócz podnośników, rolek do przesuwania pacjentów, udogodnień
stosowane są materace p/ odleżynowe, zmiennociśnienowe, których ilość została
przedstawiona w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Ilość materacy w poszczególnych oddziałach (stan na 31.12.17)

7

Oddział
Chirurgii ogólnej
Kardiologiczny
Neurologiczny

2011 r.
3
2
8

2012 r.
7
4
9

2013 r.
7
4
10

2016 r.
8
4
10

2017 r.
8
5
12

Pulmonologiczny
Chorób wewnętrznych
Anestezjologii i intensywnej terapii
Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Otolaryngologiczny

3
2
7
2
0

4
7
8
2
1

4
10
8
3
1

4
10
8
4
1

8
11
10
4
1

G. Kruk-Kupiec, Zalecenia konsultanta krajowego pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej.
Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Projekt
bezpiecznej praktyki medycznej, http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m7&MS=603&ml=pl&mi=60
3&mx=0&mt=&my=602&ma=018078
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Oddział
Okulistyczny
Urologiczny
RAZEM
Źródło: Opracowanie własne

2011 r.
0
0
27

2012 r.
0
0
42

2013 r.
1
0
48

2016 r.
1
2
52

2017 r.
1
2
62

Rysunek nr 1 przedstawia analizę liczby pacjentów z różnym stopniem
zaawansowania odleżyn według skali Torrancea na przestrzeni lat 2012-2017.
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Rysunek nr 1: Odleżyny u pacjentów szpitala na przestrzeni lat 2012-2017
Źródło: Opracowanie własne

Na wykresie nr 2 przedstawiono liczebność grup pacjentów przyjętych:
 zagrożonych odleżynami w chwii przyjęcia,
 przyjętych z odleżynami do szpitala,
 pacjentów, u których odleżyny powstały podczas pobytu w szpitalu,
 wypisanych z odleżynami.
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Rysunek nr 2: Odleżyny u pacjentów szpitala w Chojnicach na przestrzeni lat
2012-2017
Źródło: Opracowanie własne

Liczba pacjentów przyjmowanych z odleżynami do szpitala ulega ciągłemu
wzrostowi od 370 pacjentów w 2012 r. do 618 pacjentów w roku 2017. Liczba
pacjentów wypisanych z odleżynami jest niższa w stosunku do pacjentów
przyjętych do szpitala z odleżynami. W 2012 roku na 370 pacjentów przyjętych
z odleżynami do szpitala wypisanych z nadal istniejącymi odleżynami było 228,
w 2015 roku przyjęto 445 chorych natomiast wypisano 284 osoby. Podobnie
sytuacja wyglądała w 2016 roku gdy do szpitala trafiło 444 pacjentów z odleżynami
natomiast wypisano 253. Sytuacja zmieniła się znacząco w roku 2017 gdy do szpitala zostało przyjętych 618 osób z odleżynami, natomiast wypisanych z odleżynami
zostało 318 pacjentów.
Liczba pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn niestety nieustannie
wzrasta. Wskaźniki odleżyn powstałych w szpitalu przedstawia tabela nr 2.
Tabela nr 2: Wskaźniki odleżyn powstałych w szpitalu w latach 2011-2016
Rok

Wskaźnik w stosunku do
pacjentów przyjętych ogółem
2011
0,13%
2012
0,12%
2013
0,10%
2014
0,04%
2015
0,03%
2016
0,04%
2017
0,18%
Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik w stosunku do pacjentów
zagrożonych odleżynami
2,85%
0,98%
0,54%
0,16%
0,13%
0,16%
0,92%
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Rysunek nr 3 obrazuje stopień zaawansowania odleżyn wg skali Torrancea
powstałych u pacjentów w czasie pobytu w szpitalu

Rysunek nr 3: Odleżyny powstałe w szpitalu z podziałem na stopnie wg skali
Torrancea
Źródło: Opracowanie własne

Dyskusja
Analizowanie przyczyn powstawania i monitorowanie odleżyn w pielęgniarstwie jest niezbędne na każdym etapie opieki nad pacjentem rozpoczynając
od izby przyjęć poprzez pobyt w oddziale, udział w badaniach i zabiegach
aż po przygotowanie do samoopieki po opuszczeniu szpitala.
Pielęgniarki/ pielęgniarze wśród zespołu interdyscyplinarnego szpitala odgrywają ogromną rolę w zapobieganiu, pielęgnacji oraz leczeniu ran odleżynowych.
Rola zespołu zajmującego się tematyką odleżyn w każdym zakładzie opieki
zdrowotnej jest niezwykle ważna.
Wśród korzyści należy wymienić nieustanną poprawę jakości świadczonej
opieki w placówce, poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz bezpieczeństwa
personelu a przede wszystkim spełnienie oczekiwań pacjentów wobec problemu
profilaktyki, powstania oraz leczenia odleżyn. Zmniejszająca się częstość
raportowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów i w pracy pielęgniarki, poczucie
bezpieczeństwa pacjenta w polityce zarządu szpitala i poczucie zaufania personelu
do zwierzchników stanowi zaś jak podaje Kózka i in. o wysokiej ocenie jakości
8
pracy przez personel.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że szpital w Chojnicach z roku
na rok przyjmuje coraz większą liczbę pacjentów narażonych na powstanie
odleżyn. Fakt taki z pewnością związany jest z dostosowaniem narzędzi oceny
8

M. Kózka i in., Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach
pełniących stały dyżur. RN4CAST, „Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie”, 2012;10(B), s. 277-287.
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oraz z wdrożeniem programu dobrej praktyki pielęgniarskiej. Być może także
ma on związek z rosnącą średnią wieku pacjetów pzyjmowanych na oddziały
szpitalne. Hipoteza ta w odniesieniu do szpitala w Chojnicach wymaga potwierdzenia w badaniach lecz jak podaje Zespół Departamentu Badań Społecznych
i Warunków Życia, GUS w skali kraju rośnie liczba osób w wieku 65 lat i więcej
leczonych na oddziałach w szpitalach ogólnych z 2074,4 tysięcy w roku 2010
9
do 2269,3 tysiąa osób w roku 2013. Liczba osób w podeszłym wieku, którym
zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczenia, wzrosła o 15,8%.
Liczba pacjentów przyjętych z odleżynami do szpitala w Chojnicach ulega
ciągłemu wzrostowi (370 osób – 2012 r., natomiast 618 osób – 2017 r. Liczba
pacjentów wyleczonych wzrasta. W 2005 roku na 61 pacjentów przyjętych
do szpitala z odleżynami wypisano z odleżyną aż 47 pacjentów, co stanowi
77%, podczas gdy w roku 2016 na 444 pacjentów przyjętych z odleżynami
wypisano bez poprawy 253, co stanowi 57%. W 2017 roku przyjęto 618 pacjentów
z odleżynami, natomiast wypisano 318 osób, co stanowi 51%). Jest to ciągle
jeszcze wysoki wskaźnik, który wymaga ciągłej, wytężonej pracy nie tylko na
oddziałach szpitalnych ale także w opiece podstawowej i domowej.
Pacjenci szpitala w Chojnicach i/lub ich rodzina otrzymują informację
o pielęgnowaniu, leczeniu i profilaktyce p/odleżynowej.
Bardzo dobrym efektem podejmowanych działań są wyniki liczby odleżyn
powstających u pacjentów w oddziałach badanego szpitala. W roku 2005 liczba
pacjentów, u których powstały odleżyny podczas pobytu wynosiła 44, w roku 2016
wynosiła 5, natomiast w 2017 roku wynosiła 29.
Oczywiście duże znaczenie dla uzyskanych wyników ma rodzaj oddziału.
Za przykład mogą posłużyć wyniki Dzikowskiej i in., gdzie w oddziale Chorób
Wewnętrznych i Geriatrii szpitala specjalistycznego o profilu zachowawczym
10
w ciągu 2010 roku stwierdzono powstanie odleżyn u 76 chorych. W roku 2011
wskaźnik odleżyn u hospitalizowanych pacjentów w Europie kształtował się na
11
poziomie 17-27%, natomiast u pensjonariuszy domów opieki od 8,3-24,25%.
Podobnie jak w przypadku monitorowania zakażeń, tak i monitorowanie
odleżyn wymaga monitorowania, analizowania, porównywania wskaźników
powstałych odleżyn oraz liczby pacjentów przyjmowanych z odleżynami. Ważnym
wydaje się fakt ujednolicenia stosowanych skal, standardów oraz procedur
postępowania pomiędzy poszczególnymi zakładami opieki zdrowotnej.
Wnioski
 W Specjalistycznym Szpitalu im. Łukowicza w Chojnicach obserwuje się
wzrost wykrywalności odleżyn w chwili przyjęcia pacjentów do szpitala.
 Zwiększyła się liczba pacjentów wypisanych bez odleżyn w stosunku do
pacjentów hospitalizowanych z odleżyną.
 Niski jest wskaźnik odleżyn, które powstały w trakcie hospitalizacji.

9

Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2014 r. Warszawa 2015, http://www.stat.gov.pl/ (pobrano 19.10.2017 r.).
M. Dzikowska, M. Merklinger-Soma, K. Gajda, Analiza występowania odleżyn u pacjentów przebywających w szpitalu specjalistycznym o profilu zachowawczym, „Problemy Pielęgniarstwa”, 2011;
19(2), s. 162-170.
11
T. Bogno, Europejska Grupa Doradcza ds. Odleżyn, www.szpital.siedlce.pl/artykuły/2515,1269,semin
arium-quot-profilaktyka (pobrano 25.11.2017 r.).
10
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Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie skuteczności opieki nad chorymi hospitalizowanymi narażonymi na powstanie odleżyn oraz pacjentami przyjętymi z odleżynami w aspekcie bezpieczeństwa chorego, pracy zespołu oraz świadczenia opieki
pielęgniarskiej na jak najwyższym poziomie. Dla potrzeb niniejszej pracy
wykorzystano dane statystyczne ze Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach. Metodę badania stanowiła analiza dokumentacji. Na przestrzeni lat
2011-2017 w Szpitalu w Chojnicach zaobserwowano wzrost wykrywalności odleżyn od chwili przyjęcia pacjentów do szpitala. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa nie tylko pacjenta ale także bezpieczeństwo osób świadczących opiekę.
Na przestrzeni lat zwiększyła się liczba pacjentów wypisanych bez odleżyn
w stosunku do liczby pacjentów hospitalizowanych przyjętych z odleżyną. Na niskim poziomie kształtuje się wskaźnik odleżyn, które powstały w trakcie hospitalizacji. Wprowadzenie Raportu Dobrej Praktyki w Szpitalu w Chojnicach spowodowało zwiększenie wykrywalności i skuteczności opieki i leczenia odleżyn u pacjentów.
Słowa kluczowe: odleżyna, bezpieczeństwo, monitorowanie, dobra praktyka
pielęgniarska
Summary
The aim of the study is to present the effectiveness of care for the hospitalized
patients with bedsores in terms of team work and nursing care. For the purposes
of this study, statistical data from the Hospital of J. K. Łukowicz in Chojnice was
used. The method of research was the analysis of documentation. Over the years
2005-2016 in the hospital in Chojnice there is an increase in the detection
of bedsores from the moment when patients are taken to the hospital. The number
of patients who have been discharged with no bedsores is increasing in relation
to the number of hospitalized patients taken with a bedsore. The rate of bedsores
which developed during hospitalization was lowered. The introduction of Good
Nursing Practice Report at the Hospital in Chojnice has caused the increase in the
detection and effectiveness of care and treatment of patients' bedsores.
Key words: bedsore, safety, monitoring, good nursing practice
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Wprowadzenie
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet pod względem
zapadalności i drugą (po raku płuca) najczęstszą przyczyną zgonów spowodowa1
nych chorobą nowotworową w Polsce i na świecie. Podstawową formą jego
leczenia jest leczenie chirurgiczne obejmujące amputację piersi lub leczenie
oszczędzające. Elementami składowymi obu zabiegów jest wykonanie limfadenektomii pachowej lub wycięcie wartowniczego węzła chłonnego. Stosuje się również
napromieniowanie sutka dodatkową dawką na lożę po usuniętym guzie, co zmniejsza ryzyko nawrotu miejscowego. Po leczeniu chirurgicznym operowane pacjentki
otrzymują leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii, radioterapii i hormonoterapii. Mimo postępu nauki w ostatnich kilkudziesięciu latach w leczeniu raka
piersi nie udało się współczesnej medycynie całkowicie wyeliminować możliwości
pojawienia się ubocznych skutków leczenia przeciwnowotworowego. Leczenie
raka piersi, zarówno chirurgiczne, jak i uzupełniające, może doprowadzić do
niekorzystnych następstw, które nie zawsze są związane z samym procesem
chorobowym. Powikłania te dzieli się na wczesne, występujące w trakcie leczenia,
lub późne, pojawiające się w ciągu kilku lat po leczeniu.
Do powikłań wczesnych zalicza się:
 miejscowy stan zapalny;
 zakażenie rany pooperacyjnej;
 występowanie krwiaków w okolicy rany;
 limfotok;
 martwice brzegów rany;
 bóle fantomowe w obrębie amputowanej piersi.
Do powikłań późnych związanych z leczeniem raka piersi można zaliczyć:
 uszkodzenia nerwu piersiowego długiego;
 przeczulicę w obrębie operowanego miejsca na skórze;
 przerost blizny pooperacyjnej;
1

B. Fisher, S. Anderson, J. Bryant i wsp., Twenty-year follow-up of randomized trial comparing total
mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast
cancer, “New England Journal of Medicine”, 2002, 374, s. 1233-1264.

296
_____________________________________________________________________________

 przykurcze bliznowate ograniczające ruchomość w stawie barkowym;
 zwłóknienia i zbliznowacenia tkanek w obrębie dołu pachowego (axillary
web syndrome);
 przykurcze mięśniowe;
 dysfunkcje mięśni zaopatrywanych przez uszkodzone podczas zabiegu
nerwy;
 zaburzenia postawy ciała;
 obrzęk limfatyczny kończyny górnej po stronie operowanej;
2
 zmiany w ukształtowaniu stóp.
Systematycznie prowadzona rehabilitacja jest czynnikiem redukującym nieko3
rzystne następstwa leczenia raka piersi.
Cel pracy
Celem badań własnych była ocena zakresu ruchomości, występowania
obrzęku limfatycznego, oceny czucia powierzchownego i objawu odstawania
łopatki u kobiet leczonych z powodu raka piersi metodą amputacji piersi, u których
od zabiegu operacyjnego upłynęło 5 lat.
Materiał i metody
Kliniczno-kontrolne badanie nierandomizowane przeprowadzono na podstawie zgody Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum w Bydgoszczy (nr KB
666/2016). Przeprowadzono je w okresie od czerwca do grudnia 2017 wśród
chorych operowanych z powodu raka piersi metodą amputacji, u których
od wykonania zabiegu operacyjnego upłynęło 5-6 lat. Chore rekrutowano spośród
pacjentek operowanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2012-2013
oraz spośród pacjentek zrzeszonych w Klubach Amazonek w województwie
kujawsko-pomorskim. Pozytywnie na zaproszenie do badań odpowiedziało
98 chorych, po analizie kryteriów włączenia i wyłączenia grupa badana liczyła
71 osób. Wszystkie chore deklarowały czynny udział w procesie rehabilitacji.
Kryteria włączenia do badań były następujące:
 chore, które przeszły zabieg amputacji piersi z limfadenektomią pachową
w latach 2012-2013;
 wyrażenie przez chore świadomej zgody na udział w badaniu,
 chore, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie udziału w badaniach i w dniu badania zgłosiły się.

2

3

I. Głowacka-Mrotek, T. Nowikiewicz i wsp., The Assessment of the Magnitude of Frontal Plane Postural Changes in Breast Cancer Patients After Breast-Conserving Therapy or Mastectomy – Follow-up
Results 1 Year After the Surgical Procedure. Pathology and Oncology Research. 2016, 22(1), s. 203208; I. Głowacka, T. Nowikiewicz, W. Hagner i wsp., Sagittal plane postural changes in female
patients with breast cancer after different surgical techniques, “Breast Journal”, 2017, 23(1), s. 109111; I. Głowacka-Mrotek, M. Sowa, Z. Siedlecki i wsp., Evaluation of changes to foot shape in females
5 years after mastectomy: a case-control study, “Breast Cancer Res Treat.” 2017, 163(2), s. 287-294;
S. Pain, A. Purushotham, Lymphoedema following surgery for breast cancer, “British Journal of Surgery”, 2000, 87, s. 11281141; M. Duff, A. Hill, G. McGreal et al., Prospective evaluation of the
morbidity of axillary clearance for breast cancer, “British Journal of Surgery”, 2001, 88, s. 114-117.
J. Rietman, P. Dijkstra, R. Debraczeni i wsp., Impairments, disabilities and healthrelated quality of life
after breast cancer:a follow – up study 2,7 years after surgery, “European Disability and Rehabilitation”, 2004, 2(26), s. 78-84.
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Kryteria wyłączenia z badań:
 chore u których w ciągu od 5-6 lat od wykonania zabiegu operacyjnego
zaistniała konieczność poszerzenia pola zabiegowego w obszarze piersi
o amputację dołu pachowego lub amputację drugiej piersi;
 obecność innych nowotworów, lub przerzutów choroby nowotworowej;
 chore u których wykonano operację odtwórczą piersi;
 przebycie przez chorą w przeszłości urazu dotyczącego kończyn
górnych/obręczy barkowej;
 brak zgody na udział w procesie badawczym;
U chorych wykonano następujące pomiary:
 pomiar masy ciała wykonano przy pomocy wagi lekarskiej, masę ciała
oceniano u chorych bez obuwia. Pomiar wykonywany był z dokładnością
do 0,5 kg;
 wzrost;
 BMI (Body Mass Index), na podstawie uzyskanych danych masy ciała
i wzrostu obliczono wskaźnik BMI każdej pacjentki;
 pomiar czucia powierzchownego, pomiar ten dokonano przy pomocy
monofilamentu, czucie oceniano w obszarze amputowanej piersi oraz
w dole pachowym;
 pomiar zakresu ruchomości stawu ramiennego, badanie obejmowało
pomiar następujących ruchów: wyprostu, zgięcia, rotacji zewnętrznej,
rotacji wewnętrznej i ruchu odwiedzenia za pomocą goniometru (badanie
przeprowadzono zarówno po stronie operowanej jak i nieoperowanej).
Pomiaru dokonywano przy pomocy goniometru według standardowo
przyjętych norm, pomiar zapisywano w stopniach:
 ocenę objawu odstawania łopatki, w celu oceny występowania objawu
łopatki skrzydłowatej wszystkim pacjentkom każdorazowo wykonano test
łopatki skrzydłowatej – podczas zgięcia kończyny górnej – odstawanie
brzegu przyśrodkowego łopatki od klatki piersiowej sklasyfikowanojako
dysfunkcji mięśnia zębatego przedniego unerwianego przez nerw piersiowy długi;
 oceniono obwody kończyny górnej za pomocą miary krawieckiej, w trzech
punktach pomiarowych;
* śródręcze (z wyłączeniem kciuka);
* 10 cm poniżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej;
* 10 cm powyżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej.
Uzyskane wyniki porównano pomiędzy stroną zdrowej i operowanej piersi.
Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego
PQStat wersja 1.6.4.122. Porównanie wyników zakresów ruchomości i obwodów
kończyny górnej po stronie operowanej i zdrowej piersi przeprowadzono testem
t-studenta. Ocenę objawu odstawania łopatki w kończynie po stronie operowanej
i zdrowej piersi porównywano testem McNemara. Ocenę zaburzeń czucia
w kończynie po stronie operowanej i zdrowej piersi porównywano testem Bowkera.
Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,05 a za wysoce
istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,01.
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Wyniki badania
Badana grupa liczyła 71 osób. Średnia wieku wynosiła 63,73 lat, u 28 chorych
operacja dotyczyła lewej strony, u 43 prawej. Dokładną charakterystykę badanej
grupy pod względem wieku, masy ciała, wzrostu, BMI, operowanej strony, statusu
zawodowego i stopnia zaawansowania klinicznego, leczenia uzupełniającego
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Charakterystyka kliniczna i socjodemograficzna badanej grupy chorych
Cecha
Wiek
Masa ciała
Wzrost
BMI
Operowana strona
-L
-P
Status zawodowy
1-emerytura, renta
2-praca
Stopień zaawansowania
klinicznego
-IA
- II A
- II B
- III A
- III B
Leczenie uzupełniające
- RTH
- CTH
- CHTH+RTH
- HTH
brak
Użyte skróty: Śr – średnia arytmetyczna,
Me – mediana, BMI – body mass index, L – lewa, P –
chemioterapia, HTH – hormonoterapia

Śr (S.D.)
63,73 (11,68)
71,99 (11,86)
159,72 (7,42)
28,38 (5,40)
28 (39,44%)
43 (60,56%)
56 (78,87%)
15 (21,13%)

20 (28,17%)
18 (25,35%)
22 (30,99%)
6 (8,45%)
5 (7,04%)
4 (5,632%)
9 (12,68%)
34 (47,89%)
6 (8,45%)
18 (25,35%)
S.D. – odchylenie standardowe,
prawa, RTH – radioterapia, CHTH –

W badanej grupie chorych dokonano oceny zakresu ruchomości wstawach
ramiennych w zakresie następujących ruchów: zięcia, wyprostu, rotacji zewnętrznej, rotacji wewnętrznej, odwiedzenia. Oceniono również pomiar obwodów
kończyn górnych, ocenę czucia i objaw odstawania łopatki po stronie operowanej
piersi i po stronie zdrowej piersi. Analiza statystyczna pokazała wysoce istotne
statystycznie zmiany w zakresie pomiaru ruchów: zgięcia, wyprostu, rotacji
zewnętrznej, rotacji wewnętrznej i odwiedzenia (p<0,01). Większe ograniczenia
ruchomości obserwowano po stronie operowanej piersi. Porównanie obwodów
kończyn górnych po stronie operowanej i zdrowej piersi pokazało wysoce istotnie
statystyczne wyższe wyniki w obwodzie II (10 cm poniżej nadkłykcia bocznego
kości ramiennej) oraz istotne statystycznie wyniki w pomiarze III (10 cm powyżej
nadkłykcia bocznego kości ramiennej) (p<0,05). Wyższe pomiary dotyczyły
kończyny górnej po stronie operowanej. Istotne statystycznie wyniki występowały
w badanej grupie w ocenie zaburzeń czucia, u 64 chorych występowały zaburzenia
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czucia po stronie operowanej piersi (p<0,01). Objaw odstawania łopatki w badanej
grupie występował istotnie statystycznie częściej po stronie operowanej piersi
(p<0,05). Szczegółowe wyniki dotyczące następstw niepożądanych leczenia
chirurgicznego u kobiet operowanych z powodu raka piersi metodą mastektomii
przedstawia tabela numer 2.
Tabela nr 2: Ocena zakresów ruchu w stawie ramiennym, pomiaru obwodów kończyny
górnej, ocena zaburzeń czucia i objawu odstawania łopatki w kończynie po stronie
operowanej i zdrowej piersi
Oceniane parametry

KGOP

KGZ

Ocena zakresów ruchu w stawie ramiennym (stopnie)
Zgięcie
86,76 (5,08)
89,44 (1,80)
Wyprost
27,61 (6,48)
35 (0,00)
Rotacja zewnętrzna)
45,49 (17,67)
66,91 (16,07)
Rotacja wewnętrzna)
61,62 (16,21)
67,61 (9,17)
Odwiedzenie
86,34 (6,97)
89,44 (2,47)
Pomiar obwodów kończyn (cm)
Obwód I
27,45 (4,57)
26,89 (3,83)
Obwód II
27,28 (4,66)
25,87 (4,38)
Obwód III
19,55 (1,42)
19,23 (1,08)
Inne następstwa niepożądane
Objaw odstawania
łopatki
(liczba pacjentów)

+ 10 (14,08%)
– 61 (85,92%)

+ 1 (1,41%)
– 70 (98,59%)

Istotność
statystyczna,
poziom p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0019
0,0003
0,2553
0,0006
0,0173
0,0159

Zaburzenia czucia
+ 17 (23,95%)
+ 64 (90,14%)
<0,0001
(liczba pacjentów)
– 54 (76,05%)
– 4 (9,86%)
KGOP – kończyna górna po stronie operowanej piersi, KGZ – kończyna górna po
stronie zdrowej piersi, Obwód I – śródręcze (z wyłączeniem kciuka); Obwód II – 10 cm
poniżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej; Obwód III – 10 cm powyżej nadkłykcia
bocznego kości ramiennej, p – poziom istotności statystycznej.

Dyskusja
Badania własne pokazały istotne statystycznie różnice pomiędzy stroną
operowanej piersi i stroną zdrowej piersi w zakresie następujących parametrów:
zakresów ruchów w stawie ramiennym: zgięcia, wyprostu, odwiedzenia, rotacji
zewnętrznej i rotacji wewnętrznej, pomiarów obwodów kończyny górnej, zaburzeń
czucia i objawu odstawania łopatki. Badania własne dowiodły, że pomimo upływu
5 lat od zabiegu chirurgicznego oraz prowadzonej rehabilitacji u chorych operowanych metodą mastektomii obecne są następstwa niepożądane leczenia chirurgicznego.
W badaniach własnych zaobserwowano istotne statystycznie ograniczenia
zakresu ruchomości w stawie ramiennym w zakresie ruchów: zgięcia, odwiedzenia,
rotacji zewnętrznej, rotacji wewnętrznej oraz wyprostu. Ograniczenia zakresu
ruchomości według doniesień innych badaczy występuje już we wczesnym okresie
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4

po operacji. Na zaburzenia ruchomości w stawie barkowym po stronie operowanej
ma także wpływ tzw. kompleks połowy kobiety, który przejawia się charakterystycznym ustawieniem barku do przodu, do środka i w górę. Kobieta ustawiając bark
w ten sposób, chce ukryć brak piersi. Stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych
oraz aktywności ruchowejzwiększają zakres ruchomości w stawie barkowym
5
po stronie operowanej. Na występowanie ograniczeń ruchomości w stawie
ramiennym bardziej są narażone chore, u których wykonano limfadenektomię
6
pachową.
Badania własne pokazały wysoce istotne statystycznie różnice pomiarów
kończyny górnej po stronie operowanej piersi w odniesieniu do kończyny zdrowej
w następujących punktach: 10 cm powyżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej
oraz 10 cm poniżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Obrzęk limfatyczny jest
ważny powikłaniem leczenia chirurgicznego i uzupełniającego raka piersi. Wystę7
puje u ok. 30% kobiet po leczeniu raka piersi. Do czynników pojawienia się
obrzęku limfatycznego zalicza się: dominację ręki, wiek oraz otyłość. Obrzęk
limfatyczny u kobiet po leczeniu chirurgicznym raka piersi może obejmować ramię,
8
przedramię lub całą kończynę oraz górną część tułowia. Obrzęk limfatyczny jest
czynnikiem obniżającym jakość życia chorych. Pacjentki z obrzękiem później
wracają do normalnego funkcjonowania, ponieważ gorzej znoszą leczenie,
9
rehabilitację, wydłuża się też okres rekonwalescencji psychicznej. Aby wyniki
leczenia obrzęku limfatycznego przynosiły zadowalające efekty, ważna jest współpraca specjalistów z wielu dziedzin (lekarza onkologa, lekarza rehabilitacji, fizjo10
terapeuty, pielęgniarki).
W badaniach własnych oceniono występowanie objawu odstawania łopatki.
Objaw ten występował po stronie operowanej piersi u 10 osób. Przyczyną
4

A. Jankowska, M. Woźniewski, J. Dobosz, Występowanie wtórnego obrzęku chłonnego oraz zaburzenia ruchomości w stawach obręczy barkowej i kończyny górnej u kobiet po mastektomii, „Fizjoterapia”
1999, 7(1), s. 42-44; W. Nyka, J. Skokowski, W sprawie przyczyn ograniczenia ruchomości w stawie
barkowym po mastektomii, „Fizjoterapia”, 1999, 7, s. 45-48.
5
M. Ewertz, A. Jensen, Late effects of breast cancer treatment and potentials for rehabilitation, “Acta
Oncologica”, 2011, 50, s. 187-193; E. Rostkowska, M. Bąk, Aktywność ruchowa a zakres ruchu
w stawie barkowym strony operowanej u kobiet po mastektomii (w:) D. Uniastowska (red.), Aktywność
ruchowa ludzi w różnym wieku. PTNKF Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2001, 6, s. 141-148;
M. Ernst, A. Voogd, W. Balder, J. Klinkenbijl, J. Roukema, Early and late morbidity associated with
axillary levels I-III dissection in breast cancer, “Journal of Surgical Oncology”, 2002, 79, 3, s. 151-155.
6
M. Ernst, A. Voogd, W. Balder, J. Klinkenbijl, J. Roukema, Early and late morbidity associated with
axillary levels I-III dissection in breast cancer, “Journal of Surgical Oncology”, 2002, 79, 3, s. 151-155;
I. Nesvold, A. Dahl, E. Lokkevik, A. Mengshoel, S. Fossa, Arm and shoulder morbidity in breast
cancer patients after breast-conserving therapy versus mastectomy, “Acta Oncologica”, 2008, 47(5),
s. 835-842.
7
J. Petrek, M. Heelan, Incidence of breast carcinoma-related lymphedema, “Cancer”, 1998, 83, s. 27762781; V. Logan, Incidence and prevalence of lymphoedema: a literature review, “Journal of Clinical
Nursing”, 1995, 4, s. 213-219.
8
H. Tchorzewska, Choroby układu chłonnego,(w:) J. Domaniecki, K. Klukowski, Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych, Wydawnictwo Dydaktyczne. Warszawa 2009, s. 91; K. Mika, Po odjęciu
piersi, PZWL. Warszawa 1995.
9
H. Tchórzewska, Obrzęk limfatyczny. Profilaktyka i leczenie. Amoena 2002; K. Johansson, H. Holmstrom Nilsson i wsp., Breast cancer patients’ experiences of lymphedema”, Scandinavian Journal
of Caring Sciences”, 2003, 17, s. 35-42.
10
M.V. Greenslade, C.J. House, Living with lymphedema: a qualitative study of women's perspectives
on prevention and management following breast cancer-related treatment, “Clinical Journal of Oncology Nursing”, 2006, 16(3), s. 165-179.
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występowanie objawu odstawania łopatki jest uszkodzenie nerwów okolicy
operowanej. Uszkodzenie to może mieć charakter przejściowy lub trwały. W przypadku przejściowego uszkodzenia nerwów ich czynność wraca, jeśli natomiast
uszkodzenie ma charakter trwały, to zmiany są nieodwracalne. Uszkodzenie
w wyniku operacji nerwu piersiowego długiego powoduje porażenie mięśnia
zębatego przedniego, a efektem jest odstająca łopatka, tzw. łopatka skrzydłowata
11
(scapula alata).
Kolejnym następstwem niepożądanym leczenia chirurgicznego raka piersi
są zaburzenia czucia. W badaniach własnych oceny zaburzeń czucia dokonywano
w obszarze amputowanej piersi oraz w dole pachowym. Zaburzenia czucia
po stronie operowanej piersi stwierdzono u 64 chorych. Powikłania związane
z uszkodzeniem nerwów częściej występują u chorych u których wykonano limfa12
denektomię pachową. Istnieje wiele doniesień naukowych poruszających problem występowania zaburzeń czucia i związanych z nim objawów towarzyszących
13
u pacjentek leczonych z powodu raka piersi. Przyczyną występowania zaburzeń
czucia u pacjentek leczonych z powodu raka piersi może być uszkodzenie podczas
zabiegu splotu ramiennego. Najczęściej dochodzi do niego w wyniku konieczności
długotrwałego ułożenia pacjentki w pozycji sprzyjającej nadmiernemu rozciągnięciu
splotu. Można temu zapobiegać poprzez stosowanie prawidłowego ułożenia pacjentki na stole operacyjnym, unikając nadmiernego wyprostu kończyny w stawie
14
ramiennym.
Badania własne posiadają ograniczenia. Informacje dotyczące rodzaju zabiegu, leczenia uzupełniającego, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
uzyskiwano od chorych metodą wywiadu, nie korzystano z dokumentacji medycznej chorych.
Badania własne pokazują, że pacjentki u których wykonano zabieg amputacji
piersi z limfadenektomią pachową wymagają kompleksowej rehabilitacji niezależnie od czasu, który upłynął od zabiegu chirurgicznego. Chore powinny także
mieć wiedzę w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej i zasad samodzielnego
wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych.
Streszczenie
U chorych leczonych z powodu raka piersi wzrasta odsetek przeżyć 5-letnich.
Uwaga badaczy skierowana jest na obserwację następstw niepożądanych leczenia
i wprowadzanie zabiegów przeciwdziałających ich występowaniu. Celem badań
była ocena odległych następstw niepożądanych u kobiet leczonych z powodu raka
11

V. Logan, dz. cyt.
A. Purushotham, S. Uponi, M. Klevesath i wsp., Morbidity after sentinel lymph node biopsy in primary
breast cancer: results from a randomized controlled trial, “Journal of Clinical Oncology”, 2005, 23(19),
s. 4312-4321; J. Jakubik, A. Jakubik, M. Kaczmarek, Zaburzenia czucia w obrębie skóry ramienia
u pacjentek z rakiem piersi w zależności od wykonanego zabiegu w dole pachowym, „Onkologia
Polska”, 2009,12(1), s. 12-15.
13
R. Mansel, F. MacNeill, K. Horgan i wsp., Results of a national training programme in sentinel lymph
node biopsy for breast cancer, “British Journal of Surgery”, 2013, 100, s. 654-661; N. Khavanin,
M. Gart, T. Berry i wsp., Sentinel lymph node biopsy versus axillary lymphadenectomy in patients
treated with lumpectomy: an analysis of short-term outcomes, “Annals of Surgical Oncology”, 2014,
21, 1, s. 74-80.
14
H. Verbelen, N. Gebruers, F. Eckhout i wsp., Shoulder and arm morbidity in sentinel node-negative
breast cancer patients: a systematic review, “Breast Cancer Research and Treatment”, 2014, 144,
s. 21-31.
12
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piersi metodą amputacji piersi, u których od zabiegu operacyjnego upłynęło 5 lat.
Kliniczno-kontrolne badanie nierandomizowane przeprowadzono wśród chorych
operowanych z powodu raka piersi metodą amputacji, u których od wykonania
zabiegu operacyjnego upłynęło 5-6 lat. Do badań zakwalifikowano 71 chorych,
średnia wieku wynosiła 63,73. W badanej grupie chorych oceniono badane
parametry: zakres ruchomości, występowanie obrzęku limfatycznego, ocenę czucia
powierzchownego i objaw odstawania łopatki po stronie zdrowej piersi i po stronie
operowanej piersi, następnie wyniki porównano ze sobą.
Badania własne pokazują, że pomimo upływu 5 lat od zabiegu chirurgicznego
oraz prowadzonej rehabilitacji u chorych operowanych metodą mastektomii obecne
są następstwa niepożądane leczenia chirurgicznego.
Słowa kluczowe: rak piersi, leczenie chirurgiczne, następstwa niepożądane,
mastektomia
Summary
The percentage of 5-year survival increases in patients treated for breast
cancer. The attention of researchers is directed to the observation of undesirable
effects of treatment and introduction of treatments preventing their occurrence. The
aim of the study was to assess long-term adverse effects in women treated for
breast cancer by breast amputation, who have been 5 years after surgery.
A non-randomized medical examination was performed in patients undergoing
amputation for breast cancer who were 5-6 years after operation. 71 patients were
qualified for the study, the average age was 63.73. In the studied group of patients
the examined parameters were assessed: range of motion, occurrence of lymphoedema, evaluation of superficial sensation and symptom of shoulder blade on the
side of healthy breast and on the side of the breast, then the results were
compared with each other.Our own studies showed statistically significant
differences between the side of the operated breast and the healthy side of the
breast in the following parameters: ranges of motion in the shoulder: flexion,
extension, external rotation and internal rotation, measurements of upper limb
circumferences (10 cm below and 10 cm above the lateral epicondyle of the
humerus) sensory disturbances and shoulder bladesymptom.
Functional assessment of the upper limb on the operated side versus nonoperated side show that despite the lapse of 5 years after surgery and
rehabilitation in patients undergoing mastectomy surgery, there are side effects
of surgical treatment.
Key words: breast cancer, surgical treatment, side effects, mastectomy
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE DECYZJĘ O REZYGNACJI Z REKONSTRUKCJI
PIERSI WŚRÓD KOBIET PO MASTEKTOMII ZRZESZONYCH W KLUBACH
AMAZONEK – ANALIZA PO UPŁYWIE MINIMUM 5 LAT OD ZABIEGU
CHRURGICZNEGO

Wprowadzenie
Zgodnie z danymi epidemiologicznymi, rak piersi jest obecnie najczęściej
1
notowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce i na świecie. Pierwszym
etapem leczenia jest zazwyczaj leczenie chirurgiczne, dzielące się na mastektomię
oraz leczenie oszczędzające pierś (BCT – breast conserving therapy). Zabieg
oszczędzający w porównaniu do mastektomii wiąże się z lepszym efektem
kosmetycznym i mniejszym nasileniem zaburzeń psychicznych, takich jak tzw.
kompleks połowy kobiety, uczucie wstydu czy poczucie utraconego symbolu
2
kobiecości. Konieczność całkowitego odjęcia piersi okalecza kobietę psychicznie
i fizycznie na dalsze lata życia.
1

2

J. Didkowska, U. Wojciechowska, Nowotwory piersi w Polsce i Europie – populacyjny punkt widzenia,
„Nowotwory Journal of Oncology”, 2013, 63(2), s. 111-118.
J. Ryś, W. Wysocki, E. Chmielik, W. Olszewski, Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka
piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego, „Polish Journal
of Pathology”, 2011, 4(4), s. 20-25; W. Zegarski, I. Głowacka, Ż. Ostrowska, Ocena jakości życia
kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy: QLQ – C30 i QLQ – BR23.
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Rak piersi należy do nowotworów złośliwych o systematycznie poprawiającym
się rokowaniu. Dzięki rozpowszechnieniu populacyjnych programów wczesnego
wykrywania tej choroby, w drugiej połowie lat 90. XX wieku zauważono wyraźne
obniżenie wskaźnika umieralności na raka piersi. Obecnie liczba przypadków
nowych zachorowań znacznie przewyższa liczbę zgonów spowodowanych
tą chorobą. Dane te sprawiają, że z roku na rok wzrasta liczba kobiet,
3
rozważających zabieg rekonstrukcyjny. W zależności od stopnia zaawansowania
choroby oraz preferencji pacjentki, procedury rekonstrukcyjne mogą być wykonane
w tym samym czasie co amputacja (rekonstrukcja jednoczasowa) lub w terminie
4
późniejszym (rekonstrukcja odroczona). Materiałem wykorzystanym do rekon5
strukcji mogą być tkanki własne pacjentki lub protezy silikonowe. Zgodnie
z aktualnie publikowanymi danymi, w Stanach Zjednoczonych na odtworzenie
piersi decyduje się blisko 30% pacjentek, a w Australii i Wielkiej Brytanii około
10%. Natomiast w Polsce w zdecydowanej większości kobiety z różnych powodów
rezygnują z wykonania jednoczasowych bądź odroczonych zabiegów odtwórczych,
6
maskując brak piersi strojem lub zewnętrzną protezą. Szacuje się, że w naszym
7
kraju na tego rodzaju zabieg decyduje się zaledwie około 5% kobiet.
Analiza badań wskazuje na częsty brak akceptacji nowego wizerunku
własnego ciała wśród kobiet po mastektomii, zaburzone poczucie atrakcyjności
8
oraz trudności w życiu seksualnym. Skłania to zatem do poszukiwania odpowiedzi
na pytanie o czynniki determinujące rezygnację z możliwości zrekonstruowania
odjętej piersi, mimo informowania przez lekarzy o możliwości wykonania i zaletach
9
tego zabiegu.
Cel pracy
Celem niniejszego badania było poznanie powodów rezygnacji z operacji
odtwórczej wśród kobiet po amputacji gruczołu piersiowego, po upływie minimum
5 lat od zabiegu chirurgicznego.

Nowotwory Journal of Oncology”, 2010, 6, s. 532-535; M. Sowa, I. Głowacka-Mrotek, T. Nowikiewicz,
L. Senterkiewicz, A. Gastecka, A. Filarecka, W. Zegarski, Akceptacja choroby u kobiet leczonych
chirurgicznie z powodu raka piersi – doniesienie wstępne (w:) J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania
i rozwój młodych naukowców w Polsce, „Choroby i nowotwory”, 2017, s. 84-91.
3
E. Mazurek, Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi
z zabiegu rekonstrukcji piersi, „Psychoonkologia”, 2014, 3, s. 97-105.
4
K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz, L. Trojanowski, I. Trzebiatowska, Jakość życia u kobiet
z nowotworem gruczołu piersiowego (w:) K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz (red.), Jakość życia
w chorobie nowotworowej, 1994, s. 105-112; T. Zieliński, K. Lorenc-Podgórska, B. Antoszewski, Why
woman who have mastectomy decide not to have breast reconstruction? “Polski Przegląd Chirurgiczny”, 2014, 86(10), s. 451-455.
5
E. Mazurek, Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji piersi, „Nowiny Lekarskie”, 2012, 81(3), s. 281-287.
6
E. Mazurek, Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi
z zabiegu rekonstrukcji piersi, dz. cyt.; T. Zieliński, dz. cyt.; D Hequet, K. Zarca, S. Dolbeault, Reasons of not having breast reconstruction: a historical cohort of 1937 breast cancer patients undergoing
mastectomy, „Springer Plus.”, 2013 2, s. 325-334.
7
T. Zieliński, dz. cyt.
8
K. de Walden-Gałuszko, dz. cyt.; T. Zieliński, dz. cyt.
9
E.. Mazurek, Amazońskie dylematy…, dz. cyt.

307
_____________________________________________________________________________

Materiał i metoda
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem
badawczym był skonstruowany na potrzeby tego badania kwestionariusz autorski.
Pierwsza część kwestionariusza ankiety dotyczyła danych socjodemograficznych
badanych chorych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zatrudnienia, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, stan cywilny, status
socjoekonomiczny, rodzaj leczenia pooperacyjnego). W części drugiej umieszczono 18 pytań dotyczących powodów rezygnacji z zabiegu odtwórczego piersi.
Badaniem objęto 92 kobiety poddane mastektomii z powodu raka piersi, po
upływie minimum 5 lat od zabiegu, które nie zdecydowały się na operację
rekonstrukcyjną. Sondaż przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2017
wśród Amazonek zrzeszonych w Klubach Amazonek na terenie Bydgoszczy,
Torunia, Włocławka i Grudziądza, podczas spotkań klubów. Badanie miało
charakter dobrowolny i anonimowy. Na przeprowadzenie projektu badawczego
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy (KB 155/2017). Uzyskane dane kodowano
w programie Microsoft Office Excel 2007.
Wyniki
Prawie połowę badanej próby (46%) stanowiły kobiety w przedziale wiekowym
60-69 lat, posiadające wykształcenie średnie (57%). Większość chorych (63%)
przebywała na emeryturze. Przeważały respondentki zamieszkujące tereny
miejskie (88%). Najwięcej kobiet (62%) pozostawało w związku małżeńskim,
pozostałe to osoby owdowiałe (26%) lub rozwiedzione (9%). Prawie połowa kobiet
(45%) deklarowała posiadanie 2 dzieci, 30% jednego dziecka. Respondentki
najczęściej wskazywały na dwie osoby w najbliższej rodzinie (33%). Najwięcej
kobiet oceniło swój status socjoekonomiczny jako średni (63%), przy czym aż 54%
zdeklarowało, iż choroba nowotworowa wpłynęła na pogorszenie sytuacji
finansowej. W przypadku 63% badanej próby leczeniem uzupełniającym była
chemioterapia, u 51% chorych radioterapia lub hormonoterapia (47%). Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki społeczno-demograficznej badanej grupy
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Ogólna charakterystyka grupy badanej (n=92).
Lp.

Zmienne niezależne
Przedziały wiekowe

1.

2.

3.

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Kafeteria
1. 30-39
2. 40-49
3. 50-59
4. 60-69
5. 70-79
5. 80-89
1.podstawowe
2. zawodowe
3. średnie
4. wyższe
1.wieś
2. miasto

n
1
3
22
42
19
5
4
21
52
15
11
81

Procent
1,09%
3,26%
23,91%
45,65%
20,65%
5,43%
4,35%
22,83%
56,52%
16,30%
11,96%
88,04%
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Lp.

4.

Zmienne niezależne

Status zatrudnienia

5.

Liczba osób w najbliższej
rodzinie

6.

Liczba dzieci:

7.

Stan cywilny

8.

Status socjoekonomiczny

9.

Czy choroba nowotworowa
wpłynęła na pogorszenie
Pani sytuacji finansowej?

11.

Leczenie uzupełniające

Kafeteria
1.praca etatowa
2. prowadzenie
gospodarstwa domowego
3. emerytura
4. renta chorobowa
5. bezrobotna
6. własna działalność
gospodarcza
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
6. 5
7. 8
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
1.panna
2. mężatka
3. wdowa
4. rozwiedziona
niski
2. średni
3. dobry
4. bardzo dobry
tak
2. nie
1.chemioterapia
2.radioterapia
3.hormonoterapia
4. brachyterapia

n
8
7

Procent
8,70%
7,61%

58
14
2
3

63,04%
15,22%
2,17%
3,26%

2
23
30
20
11
5
1
11
28
41
11
1
3
57
24
8
8
58
26
0
50
42

2,17%
25,00%
32,61%
21,74%
11,96%
5,43%
1,09%
11,96%
30,43%
44,57%
11,96%
1,09%
3,26%
61,96%
26,09%
8,70%
8,70
63,04%
28,26%
0%
54,35%
45,65

58
47
43
4

63,04%
51,09%
46,74%
4,35%

W tabeli 2 zaprezentowane zostały wyniki dotyczące powodów rezygnacji
z rekonstrukcji gruczołu piersiowego. Jedną z najczęstszych przyczyn takiej decyzji
(u 62% badanych kobiet) był brak odczuwania potrzeby wykonania takiego
zabiegu. W przypadku 25% chorych o takim postępowaniu zadecydowały względy
ekonomiczne, a u 34% pacjentek czynnikiem determinującym rezygnację z rekonstrukcji piersi był wiek. U 63% kobiet brak chęci do wykonania rekonstrukcji piersi
spowodowany był lękiem i strachem przed kolejnym zabiegiem chirurgicznym.
Oprócz czynników wymienionych powyżej, na decyzję chorych odnośnie
postępowania po przebyciu mastektomii miały częściowo wpływ także inne osoby.
Ponad ¾ badanych kobiet nie była zachęcana ani też zniechęcana (89%) do
wykonania rekonstrukcji piersi przez osoby z najbliższego otoczenia. Najbliższa
rodzina objętych badaniem kobiet w większości przypadków (72%) nie miała
zdania, co do operacji rekonstrukcyjnej.
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49% pacjentek oceniło swoją wiedzę na temat zabiegów rekonstrukcyjnych
jako średnią, 27% – jako dobrą. Tylko 3% kobiet wskazało na posiadanie bardzo
dobrej wiedzy z tego zakresu, a 22% na jej niski poziom. Głównym źródłem
informacji na temat zabiegów rekonstrukcyjnych dla badanych były chore, które
przebyły już taki zabieg (61%). W pozostałych przypadkach pochodziły one
z danych uzyskanych od lekarza (34%), z danych z Internetu (28%) lub prasy
codziennej (22%). W mniejszym stopniu były danymi przekazanymi przez pielęgniarkę lub położną (11%). Najrzadszym źródłem tych informacji były artykuły
naukowe (9,8%).
W przypadku pytań dotyczących poddania się rekonstrukcji piersi w przyszłości, aż 84% respondentek zdeklarowało, iż nie rozważa wykonania takiego
zabiegu. Ponadto ponad połowa próby (55%) uznała rekonstrukcję piersi za zabieg
niepotrzebny. W konsekwencji, aż 70% kobiet stwierdziło, iż nie chciałoby
rozszerzyć swojej wiedzy na temat zabiegów rekonstrukcyjnych.
Jak wynika z ostatniej części ankiety, dotyczącej wpływu przebycia przez
chore mastektomii na ich codzienne funkcjonowanie, u większości badanych nie
pojawiły się negatywne następstwa w sferze fizycznej, psychicznej oraz
społecznej. Według włączonych do badania kobiet brak piersi nie spowodował
powstania zaburzeń w życiu towarzyskim i społecznym (90%), nie wpłynął także
negatywnie na ich życie seksualne (79%). Nie utrudniał również aktywności
fizycznej (76%). 65% badanych kobiet uznało, iż nie odczuwały zakłopotania wśród
innych osób z powodu swojego wyglądu, a także nie odczuwały presji otoczenia by
poddać się operacji odtwórczej (93%).
Tabela nr 2: Powody rezygnacji z rekonstrukcji gruczołu piersiowego w grupie badanej
Lp.

1.

2.

Pytanie

Dlaczego nie zdecydowała
się Pani na zabieg
rekonstrukcji piersi po
mastektomii:

Czy jednym z czynników
rezygnacji z operacji
odtwórczej były względy
ekonomiczne?

Kafeteria
1.Nie czułam takiej potrzeby
2. W pełni akceptuję swoje ciało
3. Obawiałam się bólu
pooperacyjnego
4. Nie miałam wystarczającej
wiedzy na temat zabiegu
5. Występowały u mnie
przeciwwskazania medyczne
6. Obawiałm się o końcowy efekt
kosmetyczny
7. Nie miałam wystarczającej siły i
odwagi na kolejny zabieg
8. Bałam się kolejnej hospitalizacji
9. Inne
1.Tak

N
57
27
23

Procent
61,96%
29,35%
25,00%

13

14,13%

10

10,87%

16

17,39%

18
14
12
24

19,57%
15,22%
13,04%
26,09%

69

75,00%

2. Nie
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Lp.

Pytanie
Czy jednym z czynników
rezygnacji z operacji
odtwórczej był wiek?

Kafeteria
1.Tak
2. Nie

4.

Jaki był stosunek Pani bliskich
do operacji rekonstrukcyjnej?

5.

Czy jednym z decydujących
czynników był lęk i strach
przed kolejnym zabiegiem
chirurgicznym?

1.Odradzali mi
2. Zachęcali mnie
3. Nie mieli zdania
1.Tak
2. Nie

3.

6.

Jak ocenia Pani swoją wiedzę
na temat zabiegów
rekonstrukcyjnych piersi?

7.

Głównym źródłem wiedzy na
temat zabiegów
rekonstrukcyjnych piersi były:

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Czy ktoś Panią zachęcał do
wykonania rekonstrukcji
piersi?
Czy ktoś Panią zniechęcał do
wykonania rekonstrukcji
piersi?
Czy rozważa Pani
rekonstrukcję piersi w
przyszłości?
W pełni akceptuję wizerunek
własnego ciała:
Rekonstrukcję traktuję jak
niepotrzebny zabieg:
Chciałabym rozszerzyć swoją
wiedzę na temat zabiegów
rekonstrukcyjnych:
Odczuwam zakłopotanie,
kiedy inni dostrzegają, że nie
mam piersi:
Brak piersi powoduje
zaburzenia życia
towarzyskiego i społecznego:
Odczuwam presję otoczenia,
by poddać się operacji
odtwórczej:
Brak piersi negatywnie wpływa
na życie seksualne:
Brak piersi utrudnia mi
aktywność fizyczną:

1.Nisko
2.Średnio
3.Dobrze
4.Bardzo dobrze
1.lekarz
2. pielęgniarka/położna
3. Internet
4. prasa
5. artykuły naukowe
6. kobiety, które przeszły już taki
zabieg
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
3. Nie do końca
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie
1.Tak
2. Nie

N
31

Procent
33,70%

61
10
16
66
58

66,30%
10,87%
17,39%
71,74%
63,04%

34
20
45
25
3
31
10
26
20
9

36,96%
21,74%
48,91%
27,17%
3,26%
33,70%
10,87%
28,26%
21,74%
9,78%

56
20

60,87%
21,74%

72
10
82

78,26%
10,87%

15

89,13%
16,30%

77
61
5
26
51
41
28

83,70%
66,30%
5,43%
28,26%
55,43%
44,57%
30,43%

64
32

69,57%
34,78%

60
9

65,22%
9,78%

83
6

90,22%
6,52%

86
19
73
22
70

93,48%
20,65%
79,35%
23,91%
76,09%
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Dyskusja
W przedstawionej pracy dokonano oceny powodów rezygnacji z możliwości
wykonania zabiegu rekonstrukcyjnego u kobiet po mastektomii. Pomiar badanych
zmiennych przeprowadzono po upływie 5 lat od momentu leczenia chirurgicznego,
wykorzystując kwestionariusz ankiety, skonstruowany specjalnie na potrzeby tego
badania. Jak wykazano w analizie, jednym z głównych czynników skłaniających
kobiety do rezygnacji z operacji odtwórczej odjętej piersi był strach przed kolejnym
zabiegiem chirurgicznym. Większość kobiet nie odczuwała także potrzeby poprawy
własnego wyglądu zewnętrznego.
Zgodnie z przeprowadzonymi ocenami, dotyczącymi wpływu zabiegu
rekonstrukcyjnego piersi u pacjentek po mastektomii na ich stan emocjonalny,
można spodziewać się powstania niejednoznacznych następstw. Jak wynika
z badań Harcourt i wsp., mimo upływu 12 miesięcy od rekonstrukcji gruczołu
piersiowego, operowane w ten sposób kobiety mogą nadal zgłaszać postrzeganie
10
zmienionego wizerunku własnego ciała. Jednak zgodnie z wynikami uzyskanymi
w większości badań, przebycie zabiegu odtwórczego piersi powoduje poprawę
jakości życia chorych, zachowanie symetrii ciała, wzrost poziomu atrakcyjności
11
i lepszą akceptację nowego obrazu ciała. Mimo to, w Polsce tylko niewielki
odsetek kobiet poddanych mastektomii decyduje się na operację odtwórczą.
Mimo wielu korzyści płynących z możliwości odtworzenia odjętej piersi, kobiety z objętej badaniem grupy z różnych względów rzadko rozważały wykonanie
zabiegu rekonstrukcyjnego. W niniejszym badaniu, amazonki zazwyczaj podawały
kilka powodów swojej decyzji. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią był lęk przed
kolejnym zabiegiem. Wyniki te są zbliżone do wniosków przedstawionych w innych
12
badaniach. Kobiety z badanej grupy obawiały się także bólu pooperacyjnego oraz
końcowego efektu estetycznego leczenia. Na istnienie podobnych przyczyn
dotyczących rezygnacji z odtworzenia piersi wskazuje także Mazurek oraz Zieliński
13
i wsp. Do zdecydowanie rzadszych przyczyn odstąpienia w badanej próbie
od możliwości rekonstrukcji piersi należały przeciwwskazania medyczne, brak
wystarczającej wiedzy oraz niechęć do kolejnej hospitalizacji.
Jedną z przyczyn rezygnacji chorych po mastektomii z rekonstrukcji piersi
może być także lęk przed nawrotem choroby. W badaniu przeprowadzonym przez
Mazurek czynnik ten wskazało 12% kobiet, natomiast w doniesieniu Hequet i wsp.
14
– 18% pacjentek. W analizowanym materiale nie oceniano jednak znaczenia tego
parametru.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fallbjörk i wsp., wiek chorych
może stanowić jeden z kluczowych czynników wpływających na decyzję o zrekon-

10

M. Harcourt, N. Rumsey, N. Ambler, S. Cawthorn, The Psychological Effect of Mastectomy with or
without Breast Reconstruction: A Prospective, Multicenter Study, “Plastic and Reconstructive
Surgery”, 2003, 111(3), s. 1060-1068.
11
T. Zieliński, dz. cyt.; A. Nowicki, M. Nikiel, Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek,
„Współczesna Onkologia”, 2006, 10(2), s. 45-50.
12
D. Hequet, dz. cyt.; H. Shameem, Ch. Har Yip, E. Fong, Immediate Breast Reconstruction after
Mastectomy – Why do Women Choose this Option? “Asian Pacific Journal of Cancer Prevention”,
2008, 9, s. 409-412.
13
T. Zieliński, dz. cyt.; E. Mazurek, Amazońskie dylematy…, dz. cyt.
14
Tamże; Hequet D., dz.cyt.
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15

struowaniu utraconej piersi.
W badaniu własnym nie potwierdzono tych
spostrzeżeń (u 66% badanej grupy wiek pacjentek nie wpływał na rezygnację
z tego zabiegu). Jednak zakwalifikowano do niego chore na raka piersi zrzeszone
w Klubach Amazonek, z których tylko nieco ponad ¼ badanych nie przekroczyła
60 roku życia. Z tego powodu uzyskane wyniki mogą nie być reprezentatywne
dla całej populacji pacjentek poddanych mastektomii. U badanych chorych nie
stwierdzono również zależności pomiędzy względami ekonomicznymi oraz obawą
przed końcowym efektem kosmetycznym, a podjęciem decyzji o wykonaniu
16
zabiegu. Podobne wnioski przedstawili inni autorzy.
Niezwykle ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji o poddaniu
17
się operacji odtwórczej jest wiedza kobiet na temat tego zabiegu. Powoduje to
wyraźną potrzebę edukacji kobiet dotkniętych rakiem piersi w zakresie możliwości
18
poprawy własnego wyglądu w sytuacji konieczności wykonania mastektomii.
W badaniu własnym ponad połowa respondentek oceniła swój poziom wiedzy jako
średni, natomiast za główne źródło informacji z tego zakresu podały one kobiety,
które przeszły już taki zabieg. Potwierdzają to wyniki badań wykonanych przez
19
Mazurek.
Warto także zaznaczyć, że aż w przypadku 75% badanych chorych względy
ekonomiczne nie należały do czynników determinujących rezygnację z rekonstrukcji piersi. Nie były tego powodem również inne przyczyny, w bezpośredni
sposób związane z codziennym funkcjonowaniem badanych chorych (w tym
negatywny wpływ na życie seksualne oraz utrudniona aktywność fizyczna). Ponad
połowa respondentek zadeklarowała, że mimo fizycznego defektu, w pełni akceptuje swoje ciało i nie rozważa tego typu zabiegu w przyszłości.
W jeszcze mniejszym stopniu na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu
rekonstrukcyjnego miały wpływ czynniki zewnętrzne, w tym najbliższa rodzina
chorych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, istotnym powodem rezygnacji
z rekonstrukcji w badanej próbie nie były zarówno względy społeczne, presja
otoczenia, jak również personel medyczny.
Mimo, iż praca traktuje o ważnym i aktualnym problemie obecnym u kobiet
leczonych chirurgicznie z powodu raka piersi metodą mastektomii, posiada jednak
pewne ograniczenia. Zwiększenie liczebności grupy badanej pozwoliłoby na wyciągnięcie bardziej obiektywnych wniosków. Powoduje to konieczność uzupełnienia
wskazanych braków, co wyraźnie zwiększy wartość rozpoczętych badań klinicznych.

15

U. Fallbjörk, S. Karlsson, P. Salander, B. Rasmussen, Differences between women who have and
have not undergone breast reconstruction after mastectomy due to breast cancer, “Acta Oncologica”,
2010, 49, s. 174-179.
16
E. Mazurek, Amazońskie dylematy.., dz. cyt.
17
P. Ananian, G. Houvenaeghel, C. Protiere, Determinants of patients’ choice of reconstruction with
mastectomy for primary breast cancer, “Annals of Surgical Oncology”, 2004,11, s. 762-771.
18
E. Mazurek, Amazońskie dylematy..., dz. cyt.; P. Ananian, dz. cyt.
19
E. Mazurek, Amazońskie dylematy..., dz. cyt.
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Streszczenie
Konieczność wykonania mastektomii okalecza kobietę nie tylko fizycznie
ale także psychicznie na dalsze lata życia. Brak piersi kobiety najczęściej maskują
odpowiednio dobranym strojem lub protezą zewnętrzną, rzadziej decydując się
na wykonanie zabiegu odtwórczego.
Z badań wynika, że na podjęcie decyzji o rezygnacji z zabiegu odtwórczego
wpływ miało wiele czynników. Najczęściej wskazywanymi przez respondentki
przyczynami był strach przed koniecznością poddania się kolejnemu zabiegowi
chirurgicznemu (63% badanych) oraz brak odczuwania potrzeby wykonania
takiego zabiegu (62%). Ponad połowa respondentek zadeklarowała, że mimo
fizycznego defektu, w pełni akceptuje swoje ciało i nie rozważa tego typu zabiegu
w przyszłości. Do zdecydowanie rzadszych przyczyn odstąpienia w badanej próbie
od możliwości rekonstrukcji piersi należały między innymi przeciwwskazania
medyczne, brak wystarczającej wiedzy, niechęć do kolejnej hospitalizacji, względy
ekonomiczne oraz obawa przed końcowym efektem estetycznym.
Słowa kluczowe: mastektomia, zabieg rekonstrukcyjny piersi, rezygnacja
z rekonstrukcji
Summary
Mastectomy has a negative effect on both physical and mental health. Women
after mastectomy mask breast defects with specially arranged clothing or external
prostheses; rarely, they choose to undergo reconstructive surgery.
The decision to forego breast reconstructive surgery was influenced by many
factors; the two most frequent were: fear of another surgery (63% of participants)
and no need to undergo such a procedure (62%). Over a half of participants
declared that they fully accept their body despite breast defects and that they do
not consider breast reconstructive surgery in future. Other reasons for foregoing
breast reconstructive surgery were much rarer and included: medical contraindications, a lack of sufficient knowledge, reluctance towards further hospitalizations, economic reasons, and fear of an unfavorable cosmetic effect of breast
reconstruction.
Key words: mastectomy, breast reconstructive surgery, forgoing breast
reconstructive surgery
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SEKSUALNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET W OKRESIE
OKOŁOMENOPAUZALNYM

Wprowadzenie
Przekwitanie (klimakterium) jest to okres przejściowy między okresem
reprodukcyjnym a starością, w którym następuje utrata cyklicznej funkcji jajnika.
Światowa Organizacja Zdrowia dokonała umownego podziału klimakterium
na okresy. Menopauza jest to ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym przez
12 miesięcy miesiączka nie występuje, przy czym nie stwierdza się żadnych
patologicznych przyczyn tego stanu. Premenopauza jest to okres kilku lat poprzedzających ostatnią miesiączkę, w którym zaznaczają się kliniczne, hormonalne
i metaboliczne zmiany związane z wygasaniem czynności jajników. Perimenopauza (okres okołomenopauzalny) obejmuje kilka lat poprzedzających menopauzę
oraz 12 miesięcy po menopauzie. Okres życia kobiety następujący po menopauzie
1
to postmenopauza. Okres menopauzalny wiąże się ze zmianami hormonalnymi
w organizmie kobiety. Zmiany te są odpowiedzialne za wystąpienie wielu schorzeń
i dolegliwości, do których należą między innymi: zaburzenia miesiączkowania,
objawy zespołu klimakterycznego, nietrzymanie moczu, czy zmiany w tkance
2
łącznej. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na jakość życia kobiet.
U większości kobiet menopauza jest wynikiem naturalnego procesu starzenia
się następującego po okresie zmian neuroendokrynnych. Objawy menopauzy
(m.in. uderzenia gorąca, zmiany nastroju, zaburzenia snu, suchość pochwy) ich
skutki są zależne od liczby czynników biologicznych, psychologicznych, socjologicznych oraz relacji partnerskich. Problemy seksualne występują u kobiet
w czasie całego cyklu reprodukcyjnego, jednak ich nasilenie może pojawić się
w okresie po menopauzie. Starzenie samo w sobie zakłóca poziom sprawności
seksualnej, ale zachowania seksualne kobiet w średnim wieku i starszych jest
silnie uzależnione również od takich czynników, jak: ogólne samopoczucie fizyczne
i psychiczne, jakość relacji i sytuacja życiowa, czynniki osobowościowe, społecznokulturalne i negatywne nastawienie do menopauzy, wiek partnera i jego stan
3
zdrowia oraz uczucie do partnera. Do typowych zaburzeń seksualnych u kobiet
w okresie okołomenopauzalnym zalicza się: utratę lub brak potrzeb seksualnych,
zaburzenia podniecenia seksualnego, brak reakcji seksualnej, zaburzenia orgazmu
1

R. Słopień, A. Warenik-Szymankiewicz, Przekwitanie (w:) GH. Bręborowicz (red.), Położnictwo i ginekologia. Ginekologia 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007, s. 716-725.
2
T. Pertyński, G. Stachowiak, Menopause-facts and controversies, „Pol J Endocrinol.” 2006,5(57).
3
M. Stec, M. Stec, N. Studzińska, Menopause and female sexual problems, „EJMT” 2014, 1(2).
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4

oraz dyspareunię. Zachowania seksualne kobiet w okresie okołomenopauzalnym
ulegają istotnym modyfikacjom. Dotyczy to zarówno zmian libido, jak i sposobu
realizacji potrzeb seksualnych. Jeszcze do połowy poprzedniego stulecia menopauza wiązała się ze stereotypowym pojęciem wygasania potrzeb i zainteresowania seksualnością u kobiet w tym okresie życia. Zmiany społeczne, które zaszły
w ostatnich dziesięcioleciach i nowe określenie roli społecznej kobiety zmieniły
5
te przekonania.
Cel badań
Ocena jakości życia i ustalenie związku z seksualnością kobiet w okresie
okołomenopauzalnym.
Materiał i metody
Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej (KB 67/
2016) na próbie 108 kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które przebywały
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim oraz Przychodni „Nad Wisłą” w Bydgoszczy. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędzia stanowiły:
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz skala WHOQOL-BREF oceniająca
poziom jakości życia. Udział respondentek w projekcie był anonimowy i dobrowolny.
Kwestionariusz WHOQOL-BREF ma na celu ocenę jakości życia osób
zdrowych, jak i chorych w praktyce klinicznej i dotyczy 4 dziedzin jakości życia:
fizycznej, psychicznej, społecznej oraz funkcjonowania w środowisku. Indywidualnej ocenie pacjenta podlegają: w dziedzinie fizycznej – domena 1- DOM1
(czynności życia codziennego, zależność od leków i leczenia, energia i zmęczenie,
mobilność, ból i dyskomfort, wypoczynek i sen, zdolność do pracy), w dziedzinie
psychologicznej – domena 2 – DOM2 (wygląd zewnętrzy, negatywne uczucia,
pozytywne uczucia, samoocena, duchowość, religia, osobista wiara, myślenie,
uczenie się, pamięć i koncentracja), w dziedzinie relacji społecznej – domena
3 – DOM3 (związki osobiste, wsparcie społeczne, aktywność seksualna), w środowisku funkcjonowania – domena-DOM4 (zasoby finansowe, wolność, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, zdrowie i opieka zdrowotna, środowisko domowe,
możliwość zdobywania nowych informacji i umiejętności, możliwości i uczestnictwa
w rekreacji i wypoczynku, środowisko fizyczne, transport). Dodatkowo WHOQOLBREF uwzględnia pozycje analizowane odrębnie: pytanie pierwsze (WHO1):
indywidualna ogólna percepcja jakości życia, pytanie drugie (WHO2): indywidualna
ogólna percepcja własnego zdrowia. Odpowiedzi są zawarte w 5 stopniowej skali.
Zakres punktacji to 1-5, a w każdej z dziedzin uzyskać można maksymalnie
20 punktów. Rzetelność polskiej wersji
Kwestionariusza WHOQOL-BREF została sprawdzona za pomocą współczynnika α Cronbacha: dla dziedziny fizycznej wynosi on 0,81, dla dziedziny psychologicznej – 0,78, dla dziedziny społecznej – 0,69, dla środowiska – 0,77, natomiast
dla całego kwestionariusza – 0,90. Punktacja odzwierciedla indywidualne percep-

4

5

A. Czyżkowska, M. Rawińska, Z. Lew-Starowicz, Hypoactive sexual desire disorder among women
in the climacteric period in clinical practice, „Prz Menopauz”. 2011, 6.
S. Bakalczuk, G. Bakalczuk, G. Jakiel, Menopause and women’s sexual disorders, „Seksuol Pol.”
2005, 3(2).
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cje jakości życia w zakresie tych dziedzin – im większa liczba punktów, tym lepsza
6
jakość życia.
Kwestionariusz ankiety własnego autorstwa zawierał pytania dotyczące
danych socjodemograficznych (wiek, wykształcenie, stan cywilny, status materialny), ginekologicznych (m.in. miesiączka, okresy menopauzy, objawy zespołu
klimakterycznego), natomiast pozostałe pytania związane były ze sferą seksualną
kobiet (m.in. częstość współżycia, poczucie atrakcyjności i akceptacji przez
partnera, rola kontaktów seksualnych, poziom libido).
Średnia wieku badanej próby kobiet wynosiła 55,39 lat z SD=7,67.
Z wykształceniem wyższym było 27,78% kobiet, średnim – 37,96%, zawodowym
i podstawowym odpowiednio 24,07% i 10,18%. Znaczący procent ankietowanych
stanowiły kobiety zamężne (80,56%), w związkach nieformalnych pozostawało
8,33% badanych, 6,48% stanowiły kobiety samotne, a wdowy – 4,63%. Dobrą
sytuację materialną deklarowało 91,67% respondentek. Najliczniejszą grupę
stanowiły kobiety rodzące dwukrotnie (42,59%). Nieródek było 4 (3,7%), pierworódki stanowiły 20,37% badanych, a ≥3 porody odbyło 33,33% kobiet. Ostatnia
miesiączka wystąpiła między 40 a 50 rokiem życia u 37,96% kobiet, między 51
a 59 rokiem życia u 32,41% respondentek, pozostałe badane nadal miesiączkowały.
W okresie premenopauzalnym było 26,85% kobiet, perimenopauzalnym 10,18%, menopauzalnym – 12,04%, a postmenopauzalnym – 50,93% badanych.
Analizę statystyczną opracowano za pomocą pakietu PQStat ver. 1.6. Za
istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,05 a za wysoce
istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,01.
Wyniki badań
W wyniku ankietowania wykazano, że większość (79,63%) kobiet potwierdziła
występowanie dolegliwości związanych z okresem przekwitania (zaburzenia snu –
56,48%, uderzenia gorąca/nadmierne pocenie – 59,26%, obniżenie nastroju –
66,67%, nadpobudliwość – 49,07%, zawroty/bóle głowy – 53,7%, nietrzymanie
moczu – 28,7%). Hormonalną terapię zastępczą stosowało 15,74% badanych.
Środki antykoncepcyjne stosowało 11,11% kobiet. Dolegliwości utrudniające
zbliżenie z partnerem wykazało 46,30% badanych (suchość w obrębie pochwy
podczas stosunku, dyspareunia). Większość kobiet (86,11%) czuła się nadal
atrakcyjna i akceptowana przez partnera. Współżycie seksualne, co najmniej raz
w miesiącu zadeklarowało 28,70% respondentek, a co najmniej raz w tygodniu –
24,07%, natomiast kilka razy w miesiącu i kilka razy w roku wskazywało kolejno
16,67% i 15,74% ankietowanych. Współżycia seksualnego nie podejmuje w ogóle
8,33% respondentek. Rola kontaktów seksualnych dla kobiet w okresie
okołomenopauzalnym jest średnio istotna w 44,44%, zaś bardzo istotną rolę
deklarowało 24,07% badanych. Dla 33,33% kobiet kontakty seksualne są
w większości przyjemnie, zaś 29,63% odczuwa zawsze przyjemność podczas
współżycia. Mniejszą przyjemność i brak przyjemności ze zbliżeń z partnerem
odczuwało odpowiednio 20,37% i 12,96% badanych. Ponad 70% kobiet była
6

M. Osmańska, A. Borkowska, R. Makarewicz, Ocena jakości życia, nasilenia cech lęku i depresji
u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie chemioterapii i po zakończonym
leczeniu onkologicznym, „Psychiatr Pol.” 2010, 4.
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zadowolona ze swojego życia seksualnego. Poziom libido obniżył się w okresie
okołomenopauzalnym u 44,44% respondentek. Ponad połowa badanych (63,89%)
traktuje pożycie seksualne, jako zaspokojenie potrzeby własnej i partnera,
a inicjatorem współżycia najczęściej jest partner (70,37%). Dolegliwości związane
z okresem przekwitania mają negatywny wpływ na życie seksualne u 44,44%
kobiet.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki skali WHOQOL-BREF w poszczególnych
domenach. Uzyskane wyniki świadczą o obniżonej jakości życia we wszystkich
badanych dziedzinach oraz wskazują na obniżoną jakość życia w dziedzinie
społecznej (DOM 3) w stosunku do pozostałych dziedzin (DOM1, DOM2, DOM4).
Tabela nr 1: Jakość życia kobiet (n=108) wg WHOQOL-BREF w poszczególnych
domenach/dziedzinach
Dziedziny
Średnia
Mediana
jakości życia
Ogólna jakość
3,79
4
życia (WHO1)
Samoocena
3,42
4
stanu zdrowia
(WHO2)
Dziedzina
22,47
23
somatyczna
(DOM 1)
Dziedzina
21
21
psychologiczna
(DOM2)
Dziedzina
11,58
12
społeczna
(DOM3)
Dziedzina
28,75
29
środowiskowa
(DOM4)
Źródło: Opracowanie własne

5

Dolny
kwartyl
3

Górny
kwartyl
4

1

5

3

4

2,7

12

29

21

25

2,8

14

27

19

23

2,14

4

15

10

13

4,71

12

39

25,75

32

SD

Min.

Max

0,63

2

0,95

W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie czy wybrane zmienne niezależne różnicują jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. W wyniku
analizy nie ustalono istotnej statystycznie różnicy między wiekiem, stanem
cywilnym a poziomem jakości życia kobiet. Wykształcenie i status materialny
istotnie różnicują jakość życia badanej próby. Dane z obserwacji przedstawiono
w tabelach 2-5.
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Tabela nr 2: Ustalenie różnicy między grupami wiekowymi a WHOQOL-BREF
Wiek
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max Poziom
(przedziały) arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
p
40-50
98,06
12,78 67,00 89,50
98,00
106,50 117,00
P=0,06
51-59
91,42
14,81 45,00 82,00
92,00
101,00 125,00
60 i powyżej
96,50
10,88 66,00 90,50
96,50
104,25 116,00

Źródło: Opracowanie własne
Tabela nr 3: Ustalenie różnicy między grupami wykształcenia a WHOQOL-BREF
Wykształcenie Średnia
SD
arytmetyczna
Podstawowe
87,27
13,70
Średnie
92,63
15,36
Wyższe
99,57
10.67
Zawodowe
96,27
11,32
Źródło: Opracowanie własne

Dolny Mediana Górny Max Poziom
kwartyl
kwartyl
p
69,00 76,50
86,00
96,50 114,00
45,00 84,00
93,00 101,00 125,00
76,00 93,00
99,00 106,00 117,00 P= 0,03
Min.

67,00

90,25

95,50

102,75 116,00

Tabela nr 4: Ustalenie różnicy między grupami stanu cywilnego a WHOQOL-BREF
Stan
cywilny
Mężatka
Związek
partnerski

Średnia
SD
arytmetyczna
95,46
12,46
97,67

Dolny Mediana Górny
Max Poziom
kwartyl
kwartyl
p
65,00 86,00
97,00
103,00 125,00
Min.

22,89

45,00

92,00

94,00

116,00

117,00

Samotna
88,29
10,26
Wdowa
89,50
7,28
Źródło: Opracowanie własne

76,00
77,00

83,00
88,00

89,00
89,00

95,50
95,00

108,00
97,00

P=0,3

Tabela nr 5: Ustalenie różnicy między sytuacją materialną a WHOQOL-BREF
Sytuacja
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max
Poziom
materialna arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
p
Dobra
96,62
12,02 65,00 89,00
97,00
104,00 125,00 P<0,0001
Zła
75,89
14,47 45,00 69,00
79,00
82,00
93,00
Źródło: opracowanie własne

Otrzymano zaskakujący wynik odnośnie zmiennej rodność. Wyższą średnią
poziomu jakości życia wykazały nieródki w stosunku do pierworódek i wieloródek.
Statystyki opisowe zawarto w tabeli 6.
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Tabela nr 6: Ustalenie różnicy między rodnością a WHOQOL-BREF
Rodność

Średnia
SD
Min. Dolny
arytmetyczna
kwartyl
nieródka
99,25
7,04 89,00 98,00
pierworódka 91,45
13,39 67,00 84,25
Dwa porody 98,87
11,55 73,00 93,00

Mediana
101,50
90,00
97,50

Górny
Max Poziom
kwartyl
p
102,75 105,00
99,00
125,00
106,75 125,00 P=0,03

≥ 3 porody
91,42
15,07 45,00 82,00
Źródło: Opracowanie własne

92,50

100,25

117,00

Stwierdzono wysoce istotną statystycznie różnicę między jakością życia
badanej próby a występowaniem objawów wypadowych i suchością w obrębie
pochwy podczas stosunku płciowego. Pozostałe zmienne: występowanie
miesiączki, stosowanie HTZ, okres przejściowy i dyspareunia nie różnicują jakości
życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Szczegółowe dane opisowe
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela nr 7: Ustalenie różnicy między zmiennymi ginekologicznymi a WHOQOL-BREF
Średnia
arytmetyczna
Występuje
93,36
Nie występuje
98,87
Menstruacja

SD

Min.

13,31
31,21

45,00
67,00

SD

Min.

98,83
94,00

13,45
14,45

67,00
45,00

Objawy
wypadowe
Tak

Średnia
arytmetyczna
92,77

SD

Min.

13,09

45,00

Nie

103,18

11,77

45,00

HTZ

SD

Min.

Tak

Średnia
arytmetyczna
94,53

15,43

69,00

Nie

94,96

13,15

45,00

Suchość
w obrębie
pochwy
podczas
stosunku

Średnia
arytmetyczna

SD

Min.

Tak
Nie

91,51
98,64

10,72
15,16

67,00
45,00

Okres
Średnia
przejściowy arytmetyczna
Premenopauza
Postmenopauza

Dolny Mediana
kwartyl
85,25 93,00
93,00 98,50

Górny
kwartyl
101,00
107,75

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl
93,00
86,50

98,00
94,00

108,00
102,00

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl
85,25 93,00 101,00
88,50

96,00

102,00

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl
85,00 92,00 106,00
88,50

96,00

102,50

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

85,00
93,00

92,00
99,50
101,00 107,00

Max

Poziom p

125,00
117,00

P=0,05

Max

Poziom p

117,00
125,00

P=0,1

Max

Poziom p

117,00 P=0,001
125,50
Max

Poziom p

117,00

0,9

125,00
Max

Poziom p

114,00 P=0,006
125,00
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Bolesność
i pieczenie
podczas
stosunku
płciowego

Średnia
arytmetyczna

SD

Min.

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

Tak
Nie

92,15
96,19

9,88
14,58

69,00
45,00

85,50
89,00

92,00
97,00

99,50
105,00

Max

Poziom
P

114,00
125,00

P=0,1

Źródło: Opracowanie własne

W pracy analizowano także czy jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym różnicują wybrane zmienne seksualne, takie jak: zadowolenie z życia
seksualnego, częstość współżycia, jakość kontaktów seksualnych, rola kontaktów
seksualnych w życiu kobiety, poczucie atrakcyjności i akceptacji przez partnera/
męża, inicjator współżycia w związku, libido, postawa wobec pożycia seksualnego, zaburzenia lub brak pożądania oraz trudności w osiągnięciu orgazmu.
W wyniku analizy statystycznej wykazano, że wybrane zmienne mają istotny wpływ
na jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Dane z obserwacji zawarto
w tabeli 8.
Tabela nr 8: Ustalenie różnicy między zmiennymi seksualnymi a WHOQOL-BREF
Zadowolenie
z życia
seksualnego
Tak

Średnia
arytmetyczna
98,36

SD

Min.

11,81 67,00

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl
91,75

98,50

106,00

Max

Poziom
p

125,00
P<0,0001

Nie

86,43

Częstość
współżycia

Średnia
arytmetyczna

Częściej
Rzadziej

98,25
87,10

Jakość
kontaktów
seksualnych

Średnia
arytmetyczna

Odczuwające
przyjemność

98,54

Nie
odczuwające
przyjemności

88,72

14,46 45,00
SD

Min.

12,14 65,00
14,03 45,00
SD

Min.

11,93 67,00

80,00

89,00

93,75

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl
92,00
82,00

99,00
89,00

105,50
94,00

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

91,00

114,00
Max

Poziom
p

125,00 P=0,0001
114,00
Max

Poziom
p

98,00
106,00

125,00

100,25

114,00

P=0,0003
14,36 45,00

82,00

91,00
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Rola
kontaktów
seksualnych

Średnia
arytmetyczna

Bardzo istotna

104,00

11,94 83,00

96,25

104,50

114,50

125,00

Średnio istotna

95,65

9,86

91,00

91,00

101,00

116,00

SD

Min.

76,00

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

Max

Poziom
p

P=0,0001
Nieznaczenie
88,11
12,94 65,00 82,00
86,00
97,50 114,00
istotna
Nieistotna
88,72
14,36 45,00 82,00
91,00
100,25 114,00
Atrakcyjność
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max
Poziom
i akceptacja arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
P
przez
męża/partnera
Tak
97,08
11,80 66,00 90,00
97,00
104,00 125,00 P<0,0001
Nie
78,82
17,11 45,00 71,00
76,00
89,50 108,00
Inicjator
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max
Poziom
współżycia w arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
p
związku
Pani
Partner
Libido
Zwiększyło się

98,04
12,63 67,00 89,00
99,50
106,25 117,00
94,08
13,86 45,00 85,75
94,50
101,25 125,00
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max
arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
100,25

5,85

93,00

97,50

100,25

103,25

P=0,1
Poziom
P

107,00
P=0,03

Zmniejszyło
się
Pozostało bez
zmian
Postawa
wobec
pożycia
seksualnego
Zaspokojenie
własnej
potrzeby
seksualnej
Zaspokojenie
potrzeby
seksualnej
partnera
Zaspokojenie
potrzeby
seksualnej
własnej i
partnera
Konieczność i
obowiązek

91,71

13,26 45,00

83,75

92,00

100,00

115,00

98,44

13,62 65,00

92,50

98,50

106,25

125,00

Średnia
arytmetyczna

SD

Min.

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

99,00

4,25

96,00

97,50

99,00

100,50

102,00

94,64

11,59 77,00

86,00

93,00

105,00

114,00

97,65

12,45 65,00

90,00

98,00

105,00

125,00

86,00

16,11 45,00

74,50

92,00

94,50

112,00

Max

Poziom
P

P=0,009
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Zaburzenia
lub brak
pożądania
Tak
Nie
Trudności w
osiągnięciu
orgazmu
Tak

Średnia
arytmetyczna

89,37

12,64 45,00

82,00

90,00

96,00

125,00 P<0,0001

Nie

100,70

12,17 66,00

97,00

101,00

107,00

125,00

SD

Min.

Dolny Mediana Górny
kwartyl
kwartyl

Max

Poziom
P

88,24
11,87 45,00 82,00
91,00
94,75 106,00 P=0,0002
98,50
13,17 65,00 90,50
99,00
107,00 125,00
Średnia
SD
Min. Dolny Mediana Górny
Max
Poziom
arytmetyczna
kwartyl
kwartyl
p
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Podsumowanie
W literaturze przedmiotu pojawiają się doniesienia dotyczące problemów
w okresie klimakterium. Do najczęściej wymienianych należy zaliczyć triadę objawów: zaburzenia snu, uderzenia gorąca i obniżenie nastroju. Badania donoszą, że
zakłócenia snu są głównym czynnikiem przyczyniającym się do obniżonej jakości
7
życia kobiet w okresie menopauzy. W materiale własnym ponad połowa badanej
próby kobiet zadeklarowała występowanie zaburzeń snu (56,48%). Badanie nasze
koresponduje z innymi wynikami badań. Projekt przeprowadzony na próbie 1716
kobiet donosi, że zaburzenia snu dotyczyły 36,6% respondentek w okresie
menopauzy. Kryteria zakłóceń snu dotyczyły objawów z ostatnich dwóch tygodni,
takich jak: trudności z zasypianiem, przebudzenia w nocy, budzenie się wcześnie
8
rano. W badaniu Kryś-Noszczyk i wsp. wykazano na podstawie skali MRS (Skali
Oceny Objawów Menopauzy) wysokie nasilenie objawów somatyczno-wegetatywnych, obniżonego nastroju, problemów ze snem i drażliwości. Nieco mniejsze
nasilenie odnotowano dla objawów lęku oraz wyczerpania umysłowego i emocjo9
nalnego, a także problemów z grupy objawów moczowo-płciowych. W badaniu
własnym objawy obniżonego nastroju i drażliwości dotyczyły odpowiednio ponad
60% i prawie 50% kobiet, nietrzymanie moczu potwierdziło 28,7% badanych,
a z grupy objawów somatyczno-wegetatywnych (uderzenia gorąca) dolegliwości
zgłaszało prawie 60% kobiet. Williams i wsp. podają natomiast, że uderzenia
gorąca zgłaszało 79% kobiet w okresie perimenopauzalnym i 65% w okresie
postmenopauzalnym. Próba badana liczyła 4402 kobiety między 40 a 65 rokiem
życia. Objawy naczynioruchowe pojawiały się w postaci siedmiu i więcej uderzeń
gorąca w ciągu doby. Kobiety zaznaczyły, że objawy bardziej nasilały się porą
10
wieczorową oraz latem. Na podstawie systematycznego przeglądu literatury
światowej inni autorzy podają, że najczęstszą dolegliwością tego okresu u kobiet
są uderzenia gorąca i nocne poty. Częstość występowania objawów somatyczno7

B.A. Preire, S.R. Wiśniewski, J. Luther, et al, Symptoms of depressed mood, disturbed sleep and
sexual problems in midlife women: cross sectional data from the study of Women’s Health Across the
Nation, „J Womens Health” (Larchmt) 2015, 24(2) doi: 10,1089 / jwh.2014.4798.
8
Tamże, 2015, 24(2).
9
K. Kryś-Noszczyk, D. Podstawka, M. Kowalska, i wsp., Nasilenie objawów menopauzy u kobiet
w Polsce i na świecie, „Piel Pol.” 2014, 2(52).
10
R.E. Williams, L. Kalilani, D.B. DiBenedetti, et al., Frequency and severity of vasomomotor symptoms
among peri-and postmenopausal women in the United States, „Climacteric” 2008,11(1).
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wegetatywnych według badaczy jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu
czynników, takich jak: klimat, dieta, styl życia, funkcje jakie pełnią kobiety
11
i nastawienie do procesu starzenia się. Badanie przeprowadzone w różnych
regionach Indii na próbie 717 kobiet między 45 a 55 rokiem życia wskazuje, że
częstość występowania objawów naczynioruchowych była niska (34%) i nie była
związana z wahaniami temperatury otoczenia. Uderzenia gorąca istotnie częściej
pojawiały się pod wpływem lęku, spożyciu pikantnych potraw i starszego wieku
12
badanych kobiet. Natomiast częstość występowania uderzeń gorąca u kobiet
z Emiratów Arabskich wynosiła 46,5%. Objawy wegetatywne dotyczyły częściej
kobiet ze złym stanem zdrowia, mniej zadowolonych z życia, wyższym wskaźnikiem BMI oraz kobiet starszych. Klimat w jakim żyją kobiety nie miał związku
13
z występowaniem uderzeń gorąca.
Literatura przedmiotu donosi, że częstość występowania zaburzeń seksualnych u kobiet w okresie menopauzy osiąga wynik między 68% a 86,5% w zależności od różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, a także czynników społecz14
nych. Doświadczanie zaburzeń seksualnych jest związane z niską jakością życia
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, ale negatywne efekty wydają się bardziej
15
dotkliwe dla kobiet. W materiale własnym wykazano, że dolegliwości związane
z okresem przekwitania (suchość w obrębie pochwy podczas stosunku, dyspareunia) miały negatywny wpływ na życie seksualne u ponad 40% kobiet. Współżycia w ogóle nie podejmowało 8,33% badanych. Jednak aż 70% kobiet było
zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Inną formą zaburzeń seksualnych
16
jest utrata libido, definiowana jako HSDD (hypoactive sexual desire disorder).
Badanie nasze podaje, że spadek libido dotyczył prawie 45% kobiet w okresie
okołomenopauzalnym.
Głównym celem badania było ustalenie, jaki poziom jakości życia prezentują
kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Do tego zadania użyto prostej i wiarygodnej metody oceny na podstawie kwestionariusza WHOQOL-BREF. Jakość
życia obejmuje stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poczucie wolności oraz
kondycję stosunków społecznych. Menopauza powoduje obniżenie jakości życia
kobiet, szczególnie w sferze psychicznej, seksualnej i fizycznej, a powodem
są zmiany w organizmie kobiety oraz pojawiające się dolegliwości. W naszym
badaniu wykazano, że kobiety w okresie okołomenopauzalnym wskazują
na obniżoną jakość życia w dziedzinie społecznej w stosunku do pozostałych
dziedzin: somatycznej, psychologicznej i środowiskowej. Ogólna jakość życia
(WHO1) badanej próby w skali 1-5 wynosiła średnio 3,42, mediana 4, SD=0,63,
natomiast średnia indywidualnej oceny swojego stanu zdrowia (WHO2) wynosiła
3,79, mediana 4, SD=0,95. Nie stwierdzono, aby zmienne: wiek i stan cywilny
11

E.W. Freeman, K. Sherif, Prevalence of hot flushes and night sweats around the world: a systematic
review, „Climacteric” 2007,10(3).
12
E. Stefanopoulou, D. Shah, R. Shah, et al., An international Menopause Society study of climate altitude, temperaturę (IMS-CAT) and vasomotor symptoms in urban Indian regions, „Climacteric” 2014,
17(4).
13
E. Stefanopoulou, P. Gupta, R.M. Mostafa, et al., IMS study of climate, altitude, temperatureand
vasomotor symptoms in the United Arab Emirates, „Climacteric” 2014,17(4).
14
D.R. Ambler, E.J. Bieber, M.P. Diamond, Sexual function in elderly women: A review of current
literaturę, „Rev Obstet Gynecol.” 2012,5(1).
15
M. Stec, M. Stec, N. Studzińska, Menopause and female sexual problems, „EJMT” 2014, 1(2).
16
Tamże, 2014, 1(2).
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różnicowały poziom jakości życia badanych kobiet. Respondentki z wykształceniem wyższym i w dobrej sytuacji ekonomicznej istotnie częściej prezentowały
wyższą jakość życia. W badaniu Mroczek i wsp. wykazano, że istnieje związek
między wiekiem a jakością życia kobiet w okresie menopauzy. Najniżej swoją
17
jakość życia oceniły kobiety w wieku 51-55 lat. Szkup-Jabłońska i wsp. podają,
że wiek badanych kobiet nie jest determinantem jakości życia w okresie
pomenopauzalnym. Nie potwierdzono także istotnego wpływu wykształcenia kobiet
na ich samoocenę jakości życia. Wykazano, że kobiety z wykształceniem wyższym
18
cechowały się znacznie wyższą jakością życia w ramach stanu psychicznego.
Odnosząc się do zmiennej rodność wykazano w materiale własnym, że wyższą
średnią poziomu jakości życia wykazały nieródki w stosunku do pierworódek
i wieloródek.
Na obniżenie poziomu jakości życia seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym wpływa wiele czynników. Większość z nich ma związek ze
zmianami hormonalnymi. Bardzo uciążliwe stają się w okresie menopauzalnym
dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego, takie jak: suchość pochwy,
dyspareunia, nawracające infekcje dróg moczowych, obniżenie i wypadanie
narządów płciowych czy nietrzymanie moczu. W materiale własnym nie wykazano,
aby dyspareunia miała związek z jakością życia badanych kobiet. Jakość życia
natomiast determinowały objawy wegetatywne i dolegliwości układu moczowopłciowego (suchość pochwy). Odpowiedni poziom estrogenów, głównie estradiolu,
pomaga zachować właściwą wilgotność pochwy i zapobiega dyspareunii. W celu
łagodzenia objawów wypadowych i innych, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
zaleca stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Nasze badanie nie
dowodzi, aby stosowanie HTZ warunkowało jakość życia kobiet. Zachowania
seksualne kobiet w średnim i starszym wieku są zależne od relacji z partnerem,
częstości współżycia, poczucia atrakcyjności, postawy wobec życia seksualnego
i poziomu libido. W badaniu wykazano, że u kobiet zadowolonych z życia
intymnego, które odczuwają z tego faktu przyjemność i zaspokojenie własnych
potrzeb, akceptowanych przez swojego męża/partnera, poziom jakości życia był
istotnie wyższy. Niższą jakość życia odnotowano u kobiet, które deklarowały
zaburzenia lub brak pożądania.
Seksualność jest ważnym elementem w życiu kobiety, która pozwala na
rozwój jej osobowości, komunikację z innym człowiekiem oraz wyrażenie własnych
emocji i potrzeb. Obniżenie poziomu hormonów w okresie okołomenopauzalnym
jest powodem niekorzystnych zmian w obrębie narządu płciowego, które wpływają
na stan psychiczny i fizyczny kobiety.
Wnioski
Badana próba prezentowała obniżoną jakość życia dziedzinie społecznej
w stosunku do pozostałych dziedzin: somatycznej, psychologicznej i środowiskowej. Wykazano, że wybrane czynniki seksualne mają znaczący wpływ na jakość
życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
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B. Mroczek, I. Wróblewska, K. Jamrocha, i wsp., Jakość życia kobiet w okresie menopauzy, „Family
Medicine&Primary Care Review” 2014,16.
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M. Szkup-Jabłońska, E. Tutaj, A. Jurczak, i wsp., Wpływ warunków socjodemograficznych na jakość
życia kobiet w okresie pomenopauzalnym, „Perinat Neonat Ginekol.” 2012, 5(1).
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Streszczenie
Okres okołomenopauzalny wywiera niekorzystny wpływ na jakość życia
kobiet, szczególnie w sferze psychospołecznej, fizycznej oraz seksualnej. Ocena
jakości życia i ustalenia związku z seksualnością kobiet w okresie okołomenopauzalnym. W badaniu udział wzięło 108 kobiet w wieku okołomenopauzalnym.
Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędzia stanowiły: autorski
kwestionariusz ankiety oraz skala WHOQOL-BREF oceniająca jakość życia.
Analizę statystyczną opracowano za pomocą pakietu PQStat ver. 1.6. Za istotne
przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,05, a za wysoce istotne
przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,01.
Uzyskane wyniki świadczą o obniżonej jakości życia we wszystkich badanych
dziedzinach oraz wskazują na obniżoną jakość życia w dziedzinie społecznej
(związki osobiste, wsparcie społeczne, aktywność seksualna) w porównaniu
z dziedzinami: psychologiczną, środowiskową i somatyczną. Nie ustalono istotnej
statystycznie różnicy między wiekiem, stanem cywilnym a jakością życia kobiet.
Wykształcenie i status materialny istotnie różnicują jakość życia badanej próby.
Wybrane zmienne: zadowolenie z życia seksualnego, częstość współżycia, rola
kontaktów seksualnych w życiu kobiety, atrakcyjność i akceptacja przez partnera,
trudność w osiągnięciu orgazmu oraz libido mają istotny wpływ na jakość życia
kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Badana próba prezentowała obniżoną
jakość życia w poszczególnych dziedzinach. Wykazano, że wybrane czynniki
seksualne mają znaczący wpływ na jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
Słowa kluczowe: menopauza, jakość życia, WHOQOL-BREF, seksualność
kobiet
Summary
The perimenopausal period exerts negative effects on women’s quality of life,
particularly in the psychosocial, physical and sexual domains. Assessment of the
quality of life and determination of its relationship with sexuality in perimenopausal
women. The study involved 108 women in perimenopausal age and was based on
a diagnostic survey using the following tools: questionnaire of own design and
WHOQOL-BREF quality of life scale. Statistical analysis was performed using
PQStat ver. 1.6 software. The probability value of p<0.05 was set as significant and
p<0.01 as highly significant.
The results obtained indicate low levels of quality of life in all the analyzed
domains and demonstrate lower quality of life in the social domain (relationships,
social support, sexual activity) as compared to the psychological, environmental
and somatic domains. No statistically significant correlations were found between
age, marital status and quality of life of the participants. Educational attainment and
material situation significantly determined the quality of life of the study population.
Quality of life of perimenopausal women was found to be significantly affected
by the following variables: satisfaction with sexual life, frequency of intercourse,
role of sexual contacts, attractiveness and acceptance by partner, difficulty
reaching orgasm, and libido. The study population demonstrated low levels of
quality of life in individual domains. It was found that selected sex-related factors
had a significant impact on quality of life in perimenopausal women.
Key words: menopause, quality of life, WHOQOL-BREF, female sexuality
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Mirosław BANASIK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Nauk Społecznych
BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
I OGRANICZONYCH ZASOBÓW
Wstęp
Ograniczenia w dostępie do zasobów i postępujące zmiany klimatyczne
stanowią narastający problem dla globalnej ekonomii. Ocena globalnych trendów
zmian klimatycznych wskazują, że w perspektywie dwóch najbliższych dekad
należy oczekiwać drastycznych zmian pogodowych oraz podnoszenie się poziomu
oceanów, co może doprowadzić do tego, że tradycyjne metody upraw, hodowli
i połowu ryb w wielu regionach świata mogą być utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Wzrost populacji, który prawdopodobnie do roku 2045 przekroczy bilion
mieszkańców Ziemi spowoduje poważne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju
zasoby. Wraz ze wzrostem potrzeb żywnościowych, w niektórych państwa
znacząco ograniczą się możliwości jej produkcji. W rezultacie zmieniającego się
klimatu w wielu regionach świata szczególnie dotkliwy będzie brak wody pitnej.
Większość ludzi na ziemi mieszkających w pobliżu linii brzegowej będzie narażona
na konsekwencje zmian klimatycznych. Efekty tych zmian będą coraz bardziej
dotkliwe. Bez ich mitygowania znacznie podniesie się poziomu występowania
powodzi i prawdopodobieństwo występowania tropikalnych cyklonów. Wzrośnie też
intensywność, zakres i czas trwania suszy i upałów. Konsekwencje niektórych
zjawisk, ze względu na globalizację mogą doprowadzić do katastrof znacznie
wykraczających poza miejsca, w których będą one występowały.
Ocenia się, że potrzeby energetyczne świata do roku 2030 wzrosną o 50%.
Szacuje się, że w perspektywie dwóch nadchodzących dekad prawdopodobnie
węgiel kamienny i węglowodory pozostaną podstawowym źródłem do produkcji
energii mimo te, że znaczny udział w jej produkcji będą zajmowały elektrownie
jądrowe i źródła odnawialne.
Biorąc pod uwagę wyżej wyartykułowane zmiany i kształtujące się globalne
trendy wydaję się, że celowe jest poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających
do zaspokojenia potrzeb energetycznych i konsumpcyjnych świata.
Tak zidentyfikowana sytuacja problemowa prowadzi do sformułowania
głównego problemu badawczego, który brzmi: W jaki sposób światowe trendy
ukształtowane sferze zasobów i zmian klimatycznych w perspektywie dwóch
najbliższych dekad będą wpływały na wyzwania i ryzyka dla bezpieczeństwa
międzynarodowego? Aby rozwiązać główny problem badawczy poddano go defragmentacji w rezultacie czego sformułowano następujące problemy szczegółowe:
1. Jakie konsekwencje dla ludzi i ich środowiska, w tym środowiska
bezpieczeństwa będą miały zmiany klimatyczne na świecie?
2. Jakie przekształcenia w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
mogą wywołać ograniczenia w dostępie do zasobów?
Celem badań, którego rezultaty przedstawiono w niniejszej monografii jest
zidentyfikowanie wyzwań oraz ryzyk dla bezpieczeństwa globalnego, będących
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następstwem pojawiających się w świecie zmian klimatycznych i ograniczonego
dostępu do zasobów w perspektywie dwóch nadchodzących dekad.
Klimat
Gwałtowny rozwój ekonomiczny i stale wzrastająca liczba ludności na świecie
wywołują presję na środowisko naturalne i ograniczają światowe zasoby naturalne.
Degradacja środowiska jest związana z działalnością człowieka, a jej bezpośrednie
przyczyny to nadmierne zanieczyszczenia i eksploatacja ekosystemu. Urbanizacja
1
i coraz większy poziom konsumpcji wywołują presję na rolnictwo i przemysł.
Industrializacja, wycinanie lasów, uprawianie roślin i łowienie ryb wyrządzają wielką
szkodę dla środowiska naturalnego. Duże zapotrzebowanie konsumpcyjne
powoduje potrzebę posiadania coraz większych zasobów i energii do ich przetwarzania. Powstaje swoistego rodzaju spirala polegająca na tym, że uszczuplanie
zasobów naturalnych prowadzi do degradacji środowiska, co jest główną
przyczyną zmian klimatycznych. I na odwrót, przyspieszone zmiany klimatyczne
potęgują degradację ekosystemu, co ogranicza możliwości funkcjonowania w nim
2
człowieka. Klimatolodzy alarmują o stałym podnoszeniu się temperatury
powierzchni ziemi i prognozują, że ocieplenie może mieć gwałtowne, kompleksowe
i dramatyczne skutki dla życia ludzi na ziemi. Bezpośrednie związki klimatu
z ekosystemem będą miały trudne do oszacowania konsekwencje ekologiczne
3
i ekonomiczne.
W ciągu najbliższych 20 lat oczekuje się drastycznych i nieodwracalnych
zmian w globalnym ekosystemie wywierającym wpływ na klimat, biosferę,
kontynenty i oceany. Światowy Bank szacuje, że do 2015 roku zmiany klimatyczne
będą odpowiedzialne za zmniejszenie produkcji żywności i niedobór wody, co
dotknie ponad 1.4 miliarda ludzi na świecie. Ograniczenia szczególnie mocno
mogą występować w Południowo-Wschodniej Europie, Ameryce Południowej oraz
Afryce i Azji. Brak wystarczającej ilości wody będzie miał szczególnie dotkliwe
skutki dla rolnictwa. W niektórych krajach takich jak Chiny do produkcji żywności
wykorzystuje się 90% ogólnie zużywanej wody. Szacuje się, że po 2030 roku ze
4
względu na brak wody ucierpi od 1.9 do 2.6 miliardów ludzi. Wiele opracowań
naukowych wskazuje na rosnące zanieczyszczenia oceanów. Zakwaszenie wód
spowodowane absorbcją dwutlenku węgla będzie mieć katastrofalny wpływ
na organizmy wapienne takie jak rafy koralowe i skorupiaki. Wokół wysp i regionów
nabrzeżnych zmienia się układ spływu wód, spowodowany suszami, powodziami,
wzrostem temperatury i podnoszeniem poziomu oceanów, co ma negatywny
5
wpływ na rybołówstwo i akwakulturę.
1
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Obecnie największa w historii emisja gazów cieplarnianych, dzięki inercji
systemu klimatycznego, będzie miała odzwierciedlenie w zmianie klimatu na
przestrzeni dwóch nadchodzących dekad. Ocenia się, że do 2045 roku średnia
globalna temperatura wzrośnie o 1.4 stopnia ponad najwyższy poziom odnotowany
pod koniec XX wieku. Inni badacze, na przykład J. Lowe i D. Bernie uważają,
że jeśli nie podejmie się drastycznych środków zapobiegawczych to temperatura
6
wzrośnie nie mniej niż o 2 stopnie, a może nawet o 4. Akceleracja pozyskiwania
paliw kopalnianych, w tym węgla kamiennego, ekstrakcja płynnego metanu
i wydobywanie gazu łupkowego może odwrócić dotychczasowy trend obniżania
7
emisji gazów cieplarnianych i przynieść katastrofalne konsekwencje. Przesłanką
do zrealizowania się takiego czarnego scenariusza jest jednostronne zerwanie
8
przez D. Trampa porozumienia paryskiego. Innym dowodem może być pęknięciu
9
lodowca Larsena w Antarktyce, który oderwał się od szelfu kontynentalnego.
Oczekuje się również gwałtownych zmian w intensywności deszczy monsunowych
i osłabienia Prądu Zatokowego, inaczej nazywanego Golfsztromem, który jest
10
jednym z najważniejszych systemów transportujących ciepło na Ziemi. topnienia
lodów Grenlandii czy wreszcie uwolnienia ogromnych ilości metanu z dna oceanu.
Będziemy mieć do czynienia raczej z ekstremalnie wysokimi temperaturami
powodującymi susze, niż z dużymi mrozami. Wzrośnie też prawdopodobieństwo
intensywnych ulew tropikalnych, monsunów i nawałnic, które będą przebiegać
11
w innych niż do tej pory znanych miejscach ich występowania na świecie.
6
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Długotrwale susze, intensywne burze, katastrofalne powodzie i groźne pożary
lasów będą często występowały w sposób gwałtowny i trudny do przewidzenia,
a ich skutki wymagały potrzeby udzielania znacznych rozmiarów pomocy humanitarnej, co będzie pociągało za sobą ponoszenia poważnych środków finanso12
wych.
Znaczna energia tworząca się w konsekwencji ocieplenia ziemi będzie
absorbowana również przez oceany, co może wyrażać się podnoszeniem ich
poziomu. Naukowcy prognozują, że do roku 2050 poziom oceanów wzrośnie
globalnie o 0.32-0.38 metrów, mimo to nie można wykluczać większego wzrostu.
Efekty nie będą pojawiać się równomiernie. Ich intensywność będzie szczególnie
widoczna w obszarach nadbrzeżnych, gdzie obecnie mieszka 270-310 milionów
ludzi narażonych na powódź. Oczekuje się, że do roku 2045 wiele wysp na świecie
będzie zanikało pod wodą, co spowoduje potrzebę zmiany dyslokacji znacznej
ilości ludzi. Szacuje się też, że jeśli nie podejmie się zdecydowanych działań
ograniczających trend podnoszenia globalnego poziomu wód, to kolejne
100 milionów ludzi będzie narażona na powódź, z czego trzy czwarte znajdować
13
się będzie w Azji.
Naukowcy nie mają wątpliwości co do topnienia lodów Arktyki, pytanie jednak
dotyczy tempa tego topnienia i jego konsekwencji. Ostatnie badania nieco różnią
się od poprzednich i przewidują dość sceptyczne całkowite zniknięcie lodów
do roku 2080, ale najprawdopodobniej zjawisko to będzie miało miejsce już
14
pomiędzy rokiem 2020 a 2040, co spowoduje łatwiejszy dostęp do tego regionu
świata. Taki scenariusz stworzy nowe szanse, ale równocześnie pozostanie
wielkim wyzwaniem dla ludzi w sferze geopolitycznej, ekonomicznej i środowiskowej. Należy oczekiwać, że niedługo pojawi się nowy korytarz, który będzie
dostępny dla żeglugi około 50 dni w roku pory letniej. Sprawowanie kontroli nad
obszarem dostępu do niego ustanowi Federację Rosyjską na pozycji strategicznego gracza w regionie.
Region Arktyki zawiera od 15 do 30% nieodkrytych jeszcze zasobów gazu
15
ziemnego na świecie i surowców naturalnych, takich jak cynk, nikiel i grafit. Wody
arktyczne są najbardziej bogatą częścią kuli ziemskiej w ryby, dlatego też globalne
ocieplenie spowoduje przesunięcie poszukiwania najbardziej wartościowych
gatunków w kierunku północnym. Otwarcie nowych szlaków wodnych półkuli
północnej skróci drogę komunikacji morskiej pomiędzy Europą, Ameryką Północną
i Azją, co przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne i dalszy rozwój światowego
handlu. Szacuje się, że dzięki żeglowności wód Arktyki może do roku 2030
przemieszczać się po nich około 500 statków rocznie, które przewiozą do 15%
16
ogólnej wartości przemieszczanego w świecie cargo . Obfitość regiony w surowce
mineralne, gaz i nieokryte jeszcze bogactwa, które kryje w sobie Arktyka, a także
12
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atrakcyjność dróg tranzytowych może powodować napięcia pomiędzy Federacją
Rosyjską, Ameryką Północną, Kanada i państwami Unii Europejskiej. Największej
rywalizacji można oczekiwać w roszczeniu praw do eksploatacji mórz i wydoby17
wania surowców.
Reasumując można stwierdzić, że globalne zmiany klimatyczne będą miały
wpływ na poziom mórz i oceanów, ograniczą ilość uprawianych gruntów rolniczych
oraz dostęp do wody, zmniejszą ilość lasów na ziemi oraz możliwości eksploatacji
mórz i oceanów. Klęski żywiołowe występujące z dużą intensywnością i na niespotykaną do tej pory skalę będą wyrządzały ogromne szkody i powodowały sytuacje
kryzysowe wymagające udzielania pomocy humanitarnej dziesiątkom jak nie
setkom milionów poszkodowanych. Tego typu katastroficzne sytuacje wywoływane
siłami natury stwarzają potrzebę posiadania podmiotów odpowiedzialnych
za ratowanie życia i mienia ludzi oraz udzielanie pomocy poszkodowanym. Wzrost
temperatury i poziomu wód wymusi potrzebę wzmocnienia infrastruktury,
szczególnie w miastach nabrzeżnych. Należy więc oczekiwać, że zmieniający się
klimat wywoła potrzebą zmiany priorytetów bezpieczeństwa. Przywołane powyżej
przesłani i argumenty wskazują, że w sferze bezpieczeństwa na pierwszy plan
wysuwać się będzie human security. Ocena rezultatów badawczych wskazuje,
że należało będzie się koncentrować na bezpieczeństwie fizycznym oraz
działaniach ratowniczych i udzielaniu szeroko rozumianej pomocy ludności.
Topnieniem lodów Arktyki prowadzić będzie do podnoszenia znaczenia
regionu ze względu na znajdujące się tam największe na świecie zasoby
naturalne. Wraz z coraz większymi możliwościami żeglownymi będą pojawiały
się statki państw, które nie mają obecnie praw do eksploracji i wykorzystania
zasobów tej części świata. Państwa oficjalnie roszczące sobie prawa do zasobów
Arktyki będą broniły swoich terytoriów. Wraz ze wzrostem aktywności morskiej
i narastania sporów wokół praw do eksploatacji określonych obszarów Arktyki,
może dochodzić do konfliktów podobnych jak ma to miejsce na Morzu
Południowochińskim, co w konsekwencji może stać się bezpośrednią przyczyną
otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami rywalizującymi o zasoby.
Zmiany klimatyczne mogą być przyczyną niedożywienia w wielu regionach
świata, a także ze względu na ograniczenia wody zdatnej do spożycia i niskiej
jakości pożywienia spowodować rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, czego
przykładem może być wybuch globalnej epidemii malarii czy biegunki. Szacuje się,
że liczba ludzi narażonych na biegunkę może wzrosnąć o pięć, a na malarię o 10%
do 2030 roku. Ryzyko zmian klimatycznych dotknie szczególnie boleśnie państwa
słabo rozwinięte i może być bezpośrednią przyczyną ponad 80% ogólnej liczby
zmarłych lub rannych.
Zasoby
Stale wzrastająca liczba ludności na świecie wymusza duże zapotrzebowanie
na zasoby, w tym wodę pitną i żywność. Przewiduje się jednak, że w ciągu
najbliższych dwóch dekad produkcja żywności może podlegać ograniczeniom
ze względu na kurczenie się areałów uprawnych. Zmiany klimatyczne w wielu
regionach świata spowodują ograniczony dostęp do wody. Najważniejszymi
surowcami dla gospodarki pozostaną węgiel kamienny i węglowodory pomimo
17
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tego, że energia nuklearna i odnawialna stale będzie zwiększała swój udział
18
w zabezpieczeniu ogólnych potrzeb energetycznych. Oceny ekspertów wskazują,
że w ciągu najbliższych dwóch dekad globalna rywalizacja o zasoby nabierać
będzie tępa. Może to prowadzić do ryzyka zachwiania się rynku, napięć geopolitycznych i globalnych niestabilności.
Zasoby naturalne nie są rozłożone równomiernie na powierzchni ziemi.
Rzadkie pierwiastki, surowce mineralne i energetyczne znajdują się tylko
w wybranych regionach świata i przynależą do niewielkiej grupy państw. 56%
światowej produkcji roślin uprawnych, drzewa, ryb i żywności, a także metali, paliw
kopalnianych i nawozów skoncentrowane jest wokół kilku największych państw.
Do liczących się w świecie producentów zalicza się Chiny, Stany Zjednoczone,
Australię, Unię Europejską, Brazylię, Rosję, Indie i Indonezję. Ciągle wzrastające
zapotrzebowanie na kopaliny spowoduje podwojenie zdolności wydobywczych
do 2030 roku. Zachwianie globalnej gospodarki spowodowane niedostatkiem
19
zasobów może być przyczyną powstawania niestabilności w świecie.
Rzadkie metale warunkują rozwój nowych technologii, ale dostęp do nich
będzie stale ograniczany. Nie przewiduje się fizycznego wyczerpania zasobów
ziemi, ale może być zagrożona możliwość ich dostaw, ze względu na limitowane
wydobycie państw producentów, bądź ze względu na ograniczenia środowi20
skowe. Ocenia się, że największe naturalne zasoby surowcowe znajdują się
na Antarktydzie. Nieeksploatowane pokłady ropy naftowej mogą wynosić ponad
90 miliardów baryłek, gazu 1.7 biliona metrów sześciennych naturalnego gazu
i 44 miliardów gazu płynnego. Szacuje się, że eksploatacja surowców
w perspektywie najbliższych pięciu lat nie będzie ekonomicznie uzasadniona,
z tego względu, że nie przewiduje się nagłego, ostrego skoku cen ropy naftowej
na świecie. Wydaje się, że wydobycie innych minerałów znajdujących się w strefie
nadbrzeżnej, przynajmniej na razie pozostaje w sferze teorii, ze względu na brak
21
infrastruktury drogowej i kolejowej.
Większość analityków przewiduje, że w ciągu najbliższych 30 lat globalne
zapotrzebowanie na energię wzrośnie dwukrotnie. Do roku 2030, ponad 93%
wzrost zapotrzebowania energetycznego będzie związany z konsumentami spoza
22
strefy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OPEC). Wykorzystanie
energii nuklearnej, pomimo że wzrośnie, to pozostanie kontrowersyjne, a energia
odnawialna nie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, gdyż
produkcja energii w dalszym ciągu będzie się opierała na wykorzystaniu węglu
23
i węglowodorów. Wzrost zapotrzebowania na materiały rozszczepialne dostarczane przez aktorów państwowych i pozapaństwowych operujących poza granicami prawa międzynarodowego stwarzać będzie zagrożenia dla bezpieczeństwa
międzynarodowego. Przewiduje się, że odkrywanie nowych technologii i zastosowanie innych niż tradycyjne źródeł do produkcji energii może dokonać zmian
18
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sposobów jej pozyskiwaniu, ale stosunkowo tanie tradycyjne surowce energe24
tyczne nie przyspieszą przełomu na rynku energetycznym.
Od światowego kryzysu energetycznego w 1973 zaszły znaczące przeobrażenia na rynku energetycznym. Zmieniły się proporcje pomiędzy produkującymi
energię, którymi były państwa OPEC i Rosja, a kupującymi, tj. Stanami
Zjednoczonymi i Europą. Obecnie USA są największym, niezależnym pod
względem energetycznym państwem. Azja jest z kolei największym importerem,
a dominującą rolę odgrywają Chiny, które z jednej strony są największym odbiorcą
energii, a z drugiej strony mają coraz większy wpływ dyplomatyczny w regionach
25
wydobywających ropę naftowa. W ciągu najbliższych dekad należy oczekiwać
rosnącej rywalizacji o zasoby energetyczne z jednoczesną zmianą struktury
konsumentów. Szacuje się, że do roku 2030 nastąpi 30% wzrost konsumpcji
w porównaniu do roku 2010. Wydobycie paliw kopalnych utrzyma się na
26
zmienionym poziomie. Największy wzrost zapotrzebowania na energię nastąpi
w państwach rozwijających się, co jednocześnie pociągnie za sobą potrzebą
budowy infrastruktury energetycznej. Wybudowanie w Afryce wystarczającej ilości
sieci energetycznych będzie wymagało współpracy pomiędzy zainteresowanymi
państwami. Wzajemne współzależności na rynku energetycznym i transportu
energii spowoduje pojawienie się wrażliwych na oddziaływanie energetycznych
węzłów dystrybucyjnych. Zakłócenie ich funkcjonowania może spowodować
większe konsekwencje, niż zablokowanie transportu surowców przez Kanał
27
Panamski, Cieśninę Ormuz czy Malakka. Szacuje się, że w Europie pomimo
utrzymania konsumpcji na niezmiennym poziomie, import paliw kopalnych
wzrośnie z 56% w 2010 roku do 70% w roku 2030. Większą rolę w produkcji
elektryczności będzie odgrywał gaz, który powoli będzie wypierał węgiel kamienny.
Być może zamieni też ropę naftową stosowaną do napędu niektórych środków
transportowych. Ocenia się, że konsumpcja gazu do roku 2035 wzrośnie o 50%,
co może też mieć związek z udostępnieniem dla odbiorców europejskich gazu
łupkowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych oraz zwiększonym wydoby28
ciem na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Rosji.
Na globalnym rynku energetycznym przewiduje się zmiany związane z uniezależnieniem energetycznym Stanów Zjednoczonych. Nowe techniki wydobywanie
surowców i technologie ich przetwarzania spowodują, że do 2020 roku USA mogą
stać się największym na świecie producentem, a do 2030 eksporterem ropy
naftowej. Obserwuje się również trend odchodzenia od produkcji energii z węgla
kamiennego na rzecz ropy naftowej i gazu. W konsekwencji prowadzi to do
obniżenia kosztów jej produkcji i znaczącego obniżenia emisji gazów do atmosfery,
co ma niebagatelny wpływ na środowisko. Ograniczenie zużycia węgla w USA
będzie też miało wpływ na światowe jego ceny i poziom eksportu. Niezależność
energetyczne Stanów Zjednoczonych budzi pytanie co dalszego zaangażowania
na Bliskim Wschodzie, co może mieć negatywny wpływ nie tylko na stabilność
w regionie, ale i na bezpieczeństwo w wymiarze globalnym. Oczekuje się, że po
roku 2040 USA nie będą zainteresowane utrzymaniem linii komunikacyjnych
24
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w takim stopniu jak do tej pory. Otworzy to nowe możliwości rywalizacji o wpływy
w regionie, szczególnie dla Chin, Europy i Indii. Rynek ropy naftowej i gazu jest
rynkiem globalnym. Ceny na Bliskim Wschodzie mają wpływ na ceny w USA
i na odwrót. Oznacza to, że jakiekolwiek zakłócenia w produkcji ropy naftowej
i gazu w regionie będą miały poważne konsekwencje dla odbiorców tego surowca
29
i ekonomii całego świata.
Prognozy naukowców przewidują, że do połowy stulecia globalne zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70% i dotyczyć będzie głównie Afryki i Azji.
Uprawy roślinne mogą być też wykorzystywane do produkcji bioenergii i innych
celów przemysłowych. Rolnictwo będzie zmuszone do funkcjonowania w warunkach ograniczonych areałów uprawnych, niedostatku wody, adaptacji do zmian
klimatycznych, utrzymania bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego.
Podejmowanie tych wyzwań nie będzie możliwe bez zastosowania nowych
30
technologii. Zmiany klimatyczne mogą też zmienić strukturę upraw na świecie.
Można oczekiwać, że niektóre rośliny będą zanikać, a w to miejsce pojawiać się
nowe, co też może mieć wpływ na strukturę spożycia. Nie przewiduje się wzrostu
upraw w terenach tropikalnych. Zmniejszać się będą możliwości pozyskiwania
żywności z oceanów ze względu na zanieczyszczenia, a szczególnie zakwaszenie
31
wód i zbyt intensywną eksploatację.
Szacuje się, że ceny żywności będą różnorodne i na ogół zmienne,
aczkolwiek większość specjalistów przewiduje ich stały wzrost. Eksperci oceniają,
że w najbardziej optymistycznym scenariuszu wzrost cen w ciągu dwóch
najbliższych dekad będzie średnio wynosił około 30%. Ostra ich eskalacja może
mieć miejsce w sytuacji nagłych, nieprzewidywalnych zdarzeń prowadzących
do zakłócenia funkcjonowania globalnych szlaków komunikacyjnych, szczególnie
w krajach uzależnionych od importu. Najgwałtowniejszy wzrost cen, bo prawie
o 100% może mieć miejsce w sytuacji dramatycznych zmian klimatycznych.
Największe ograniczenie areałów uprawnych spowodowanych załamaniem się
klimatu może mieć miejsce w Afryce i rozwijających się państwach Południowej
32
i Wschodniej Azji. Wzrost produkcji upraw roślinnych w warunkach permanentnie
zmniejszającego się areału uprawnego spowodowanego zmianami klimatycznymi
i ograniczonym dostępem do wody, a także ze względu na urbanizację, będzie
możliwy przy zastosowaniu środków przyspieszających wegetację i wielkość
plonów. Aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na żywność stosowana
będzie modyfikacja genetyczna, mięso produkowane będzie w warunkach laboratoryjnych i stosowane będą inne, nowoczesne technologie do produkcji żywności. Nowoczesne technologie są szansą na obniżenie cen żywności i w konsek33
wencji ograniczenie liczby ludzi głodujących na świecie.
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Konkluzje
Obecne trendy sugerują, że woda, żywność i energia będą czynnikami
wpływającymi na przyszłe niestabilności i mogą prowadzić do powstawania sytuacji
kryzysowych. Jednocześnie mogą stać się potencjalnymi środkami zastraszania,
a niektórzy oponenci mogą traktować zasoby jako swoistą broń w osiąganiu
własnych celów politycznych. Konsekwencją niedostatku wyżej wymienionych
zasobów jest potrzeba przygotowania się podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do udzielania pomocy humanitarnej. Wsparcie udzielane przez siły
zbrojne będzie miało charakter dużych operacji i wymagało ścisłej współpracy
z lokalnymi liderami oraz współdziałania z innymi podmiotami udzielającymi
pomocy w tym samym rejonie. Brak wody, szczególnie w strefach zurbanizowanych może przyczynić się do pogorszenia stanu sanitarno-higienicznego
i prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Problem braku
żywności może prowadzić do społecznych niepokojów i manifestować się agresją
wobec grup ludzi zamożniejszych, którzy będą mogli pozwolić sobie na drogą
żywność. Nierównomierny dochód w połączeniu z ograniczonymi zasobami może
przyspieszać pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa, co stanowić będzie duże
wyzwanie dla lokalnych władz, policji i sił bezpieczeństwa, które będą musiały
przeciwstawiać zamieszkom społecznym i demonstracjom. Rozczarowane społeczeństwo będzie podatne na manipulacje lokalnych prowokatorów i aktorów
pozapaństwowych, stwarzać zagrożenie dla porządku społecznego i lokalnego
bezpieczeństwa. Wymykająca się spod kontroli sytuacja, ze względu na pokaźne
rozmiary obszarów zurbanizowanych szybko może prowadzić do załamania się
bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i objąć swym zasięgiem kilka sąsia34
dujących ze sobą pastw.
Streszczenie
W sferze globalnej ekonomii obserwuje się narastające zapotrzebowanie
na zasoby, a szczególnie na źródła energetyczne. Jednocześnie zmiany klimatyczne wywołują negatywne zjawiska, które mają swoje konsekwencje w ograniczonych możliwościach zaspakajania potrzeb konsumpcyjnych. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano globalne trendy zachodzące w sferze dostępu do zasobów oraz zmieniającego się klimatu. Dokonano oceny konsekwencji tych trendów
oraz scharakteryzowano wyzwania i zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa
jakie mogą pojawiać się w świecie w perspektywie dwóch nadchodzących dekad.
Słowa kluczowe: Trends, challenges, risks, resources, climate, changes
Summary
In the sphere of global economy, there is a growing demand for resources,
especially for energy sources. At the same time, climate change causes negative
phenomena that have their consequences in limited possibilities of satisfying
consumption needs. The article identifies and characterizes global trends in the
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sphere of access to resources and the changing climate. The consequences
of these trends were assessed and the challenges and threats to global security
that may appear in the world in the perspective of the two coming decades were
characterized.
Key words: Trends, challenges, risks, demography, population, migration,
urbanization
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EMOCJONALNE KONSEKWENCJE ROZBIEŻNOŚCI W SYSTEMIE JA –
MODERUJĄCA ROLA POCZUCIA HUMORU
Test lustra popularny w badaniach nad samoświadomością zwierząt pozwolił
ustalić, że niektóre gatunki naczelnych, a także delfiny, słonie czy sroki potrafią
1
rozpoznać swoje odbicie w lustrze. Gdy jednak zaczynamy mówić o człowieku
i jego samoświadomości, wachlarz umiejętności wydaje się być znacznie szerszy.
Zdajemy sobie sprawę z doświadczanych emocji, potrzeb, myśli, swoich możliwości i ograniczeń. Świadomość Ja gra w naszym życiu pierwsze skrzypce,
odpowiada za proces doświadczania, tworzenie wewnętrznego świata, nasze
2
zachowanie i funkcjonowanie w określonej czasoprzestrzeni. Koncentracja uwagi
na sobie i budowanie własnego Ja niesie za sobą wiele korzyści takich jak
planowanie, podejmowanie decyzji, samokontrola czy możliwość wykraczania
poza własny punkt widzenia. Jednak z drugiej strony może być również przekleństwem, które przejawiać się może wewnętrznymi konfliktami, porównaniami
3
społecznymi czy obawami o to jak odbierają nas inni. Cały czas obserwujemy
swoje własne zachowania, oceniając je pod kątem różnych czynników: jakości,
ilości, oryginalności tego co robimy. Im bardziej skomplikowane są nasze
zachowanie i sytuacja, w której się znajdujemy tym bardziej prawdopodobne, że
w naszej obserwacji pojawią się pewne niespójności. Nasze zachowania wywołują
konkretne reakcję na nas samych za pośrednictwem ocen, które dotyczą zgodno4
ści między naszym zachowaniem i naszymi osobistymi standardami. Brak
zgodności między standardami możemy nazwać rozbieżnościami w systemie Ja.
Teoria rozbieżności Ja
Meritum teorii rozbieżności to relacje jakie zachodzą pomiędzy poznawczą
i afektywną funkcją systemu Ja. Higgins zakłada szczegółowe cele swojej teorii.
Jednym z nich jest rozróżnienie dwóch kategorii negatywnych emocji jakich
doświadczają osoby, które mają niespójne przekonania na własny temat.
5
Higgins na bazie literatury usystematyzował ogromną różnorodność emocji
związanych z rozbieżnościami w systemie przekonań na własny temat. Wyodrębnił
dwie kategorie emocji:
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4
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1. emocje depresyjne (dejected-related emotions) na które składają się:
smutek, przygnębienie, zniechęcenie, strapienie, niezadowolenie, poczucie
nieszczęścia, żal, przykrość i frustracja.
2. emocje lękowe (agitation-related emotions): lęk, niepokój, strach, napięcie,
obawa, zatroskanie, zmartwienie czy poczucie winy.
W przypadku obu określeń nie należy sugerować się przymiotnikiem
„depresyjne” czy „lękowe”, nie chodzi tutaj o znaczenie kliniczne, a o potoczne
określenie nastroju depresyjnego i lękowego, z którym związane są poszczególne
emocje. Prawdopodobieństwo wystąpienia emocji z kategorii emocji depresyjnych
często jest związane z niemożnością osiągnięcia stanu pozytywnego. Osoba
doświadcza lub antycypuje brak czegoś, co ocenia jako pozytywne, atrakcyjne
np. brak możliwości osiągnięcia pożądanego celu. Natomiast wystąpienie emocji
lękowych jest bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy osoba doświadcza lub
antycypuje stan, który jest dla niej przykry, nieprzyjemny np. słowa krytyki od
6
bliskiej osoby. W niniejszej pracy skupiono się na następujących rozbieżnościach:
Rozbieżność między Ja realnym i Ja idealnym to sytuacja, gdzie stan idealny,
czyli taki do którego osoba dąży odbiega od aktualnego. Niespełnienie własnych
aspiracji, planów, marzeń odpowiada sytuacji doświadczania braku stanu pozytywnego, dlatego też osoba może w związku z tym doświadczać rozczarowania,
niezadowolenia, frustracji i innych negatywnych afektów z kategorii emocji depresyjnych.
Rozbieżność między Ja realnym i Ja powinnościowym to sytuacja, w której
osoba ma poczucie, że nie spełnia obowiązków, swoich standardów powinnościowych i może to prowadzić do chęci ukarania siebie. Brak spełnienia tych
standardów powoduje negatywny stan u osoby, który jest związany z emocjami
z kategorii lęku m.in. pogarda względem siebie, poczucie winy, zmartwienie.
Teoria rozbieżności Ja jest jedną z najczęściej cytowanych teorii dotyczących
zjawiska rozbieżności w standardach Ja. Poddawana była licznym weryfikacjom
empirycznym. Część z nich wprost potwierdza tezy teorii rozbieżności w systemie
7
Ja. Inne zaś nie potwierdzają powyższych tez i ukazują, iż obie rozbieżności łączą
8
się zarówno z emocjami z kręgu depresji jak i lęku.
Istnieją również badania, które pozytywnie weryfikują tylko część twierdzeń
9
10
teorii rozbieżności Ja. Phillips i Silvia uzyskali potwierdzenie, że zarówno ideały
6
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jak i powinności są związane z określonymi emocjami, jednak jest to zależność
niespecyficzna. Rozbieżność Ja idealnego wywołuje emocje depresyjne, a rozbieżność Ja powinnościowego emocje lękowe, jednak druga rozbieżność prowadzi
również do emocji z kręgu depresji. Założenia te okazały się więc mniej konkretne
niż zakładał autor teorii.
Różnorodność wyników sprawdzających tezy teorii rozbieżności Ja prowadzi
badaczy do konstruowania kolejnych badań. Niejednoznaczne wyniki skłaniają do
poszukiwania czynnika, który będzie decydował o występowaniu jakiejś zależności
lub chociaż decydował o sile tej zależności. Poszukiwanie moderatora danej
zależności eksploruje granice, w jakich zachodzą konkretne prawidłowości
psychologiczne. Poznanie tych granic jest tak samo ważne jak odkrycie samych
prawidłowości. Główną przyczyną poszukiwania związków moderacyjnych czy
mediacyjnych jest sytuacja, występowania słabej lub mało rzetelnej zależności.
Dlatego też część badaczy rozpoczęła poszukiwanie moderatorów i mediatorów
związku rozbieżności w strukturze Ja a emocjami.
11
Na uwagę zasługują zwłaszcza badania Goossensa i współpracowników,
które wykazało, że moderatorem związku między rozbieżnością Ja realne a Ja
powinnościowe z negatywnymi emocjami mogą być zmienne cele przystosowania
(flexible-goal adjustment) ujmowane jako tendencja do dostosowywania indywidualnych celów i standardów do kontekstu sytuacyjnego. Innym przykładem mode12
racji odkrytym przez Wasylkiwa jest neurotyzm, który pełni funkcje moderatora
w związku pomiędzy rozbieżnością Ja realne – Ja idealne a emocjami depresyj13
nymi. Również w badaniach Honga i współpracowników neurotyzm odgrywa rolę
moderatora.
Poczucie humoru
Przeciwieństwem do neurotyzmu jako skłonności do przeżywania negatyw14
nych emocji może być poczucie humoru. Jest ono ujmowane jako cecha osobowości, niezależna od zmieniającego się kontekstu sytuacyjnego oraz od stanu
15
wewnętrznego podmiotu. Zostało przeprowadzonych wiele badań, które miały
na celu weryfikację tez mówiących o pozytywnej funkcji humoru. Wynikało z nich,
że humor niweluje traumatyczny wpływ doświadczeń trudnych dla osoby poprzez

10

A.G. Phillips, P.J. Silvia, Individual differences in self-discrepancies and emotional experience:
Do distinct discrepancies predicts emotions? “Personality and Individual Differences”, 49,2010,
s. 148-151.
11
M.E. Goossens, H.P. Kindermans, S.J. Morley, J. Roelofs, J. Verbunt, J.W. Vlaeyen, Self-discrepancies in work-related upper extremity pain: Relation to emotions and flexible-goal adjustment.
“European Journal of Pain”, 14,2010, s. 764-770.
12
L. Wasylkiw, L.R. Fabrigar, S. Rainboth, A. Reid, C. Steen, Neuroticism and the Architecture of the
Self: Exploring Neuroticism as a Moderator of the Impact of Ideal Self-Discrepancies on Emotion.
“Journal of personality”, 78 (2),2010, s. 471-492.
13
R.Y. Hong, W. Triyono, P.S. Ong, When being discrepant from one's ideal or ought selves hurts: The
moderating role of neuroticism, “European Journal of Personality”, 27 (3),2013, s. 256-270.
14
O.J. John, S. Srivastava, The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theorical
Perspectives, (w:) L.A. Pervin, O.P. John (red.), Handbook of personality: Theory and research,
Guilford Press. New York 1999, s. 102-138.
15
W. Ruch, Forewoed and overview. Sense of humor: A new look at an old concept (w:) V Raskin,
W. Ruch (red.), The sense of humor: Explorations of a peronality characteristics, Mouton de Gruyter.
Berlin 1998, s. 3-14.
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16

łagodzenie negatywnych emocji, ale też przez wzmacnianie intensyw-ności
17
pozytywnych emocji. Badania wykazały również, że osoby o większym poziomie
poczucia humoru oceniają wydarzenia stresujące jako bardziej pozytywne
18
w stosunku do osób z niskim poziomem humoru. Osoby z wysokim poziomem
cechy humoru posiadają znacznie więcej cech dojrzałej osobowości, rzadziej
doświadczają depresyjnego nastroju. Bardziej pozytywnie, ale też w bardziej
19
zrównoważony i realistyczny sposób oceniają samych siebie.
Humor jest również jednym z bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie.
Sprawia, że wzrasta poziom zainteresowania zadaniem oraz wpływa na fakt,
iż osoba ujmuje je bardziej jako wyzwanie niż zagrożenie. Poziom zaangażowania
w wykonanie zadania u osób z wysokim poziomem humoru jest powiązany
20
z pozytywnymi emocjami. Pomimo tego, iż wszyscy ludzie często doświadczają
sytuacji trudnych w swoim życiu, osoby z większym poczuciem humoru relacjonują
ich znacznie mniej i opowiadają o nich jako o mniej stresujących w porównaniu
21
z grupą osób o niskim poziomie tej cechy.
22
Humor jest ujemnie skorelowany z nastrojem depresyjnym. Redukuje
23
24
poziom złości i napięcia. Badania wykazały, że humor wpływa na poziom
depresyjności, jednak nie wpływa na poziom lęku, można więc wnioskować,
że poczucie humoru moderuje stosunek do wydarzeń z przeszłości (depresyjność),
25
ale nie do przyszłości (lęk).
W niniejszym badaniu rola poczucia humoru skupia się na przystosowaniu
człowieka do zmieniającej się rzeczywistości. Martin wyróżnił cztery style poczucia
humoru, które ukazuje tabela 1. W badaniu zostały ujęte tylko adaptacyjne style
poczucia humoru.
16

H.M. Lefcourt, R.A. Martin, Humor and Life Stress: Antidote to adversity, Springer Verlag. New York
1986.
17
N.A. Kuiper, R.A. Martin, L.J. Olinger, Coping humor, stress, and cognitive appraisals, “Canadian
Journal of behavioral Science”, 25,1993, s. 81-96.
18
Tamże.
19
R.A. Martin, N.A. Kuiper, L.J. Olinger, K.A. Dance, Humor, coping with stress, self-concept, and
psychological well-being, “Humor”, 6,1993, s. 89-114; S.L. Deaner, J.T. McCanotha, The relation
of humor to depression and personality, “Psychological Reports”, 72,1993, s. 755-763.
20
J.A. Turner, I.M. Eicken, J.R. Castro, K. Yokoyama, A. Ngoc-Thuy Tra, K.L. Haggins, Intern-Self Care:
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to Coping, Defense Strategies, Psychological Distress, and Well-Being, “Child Psychiatry Human
Development”, 37,2007, s. 255-271; N.A. Kuiper, S.D. McKenzie, K.A. Belanger, Cognitive appraisal
and individual differences in sense of humor: Motivational and affective applications, “Personality and
Individual Differences”, 19,1995, s. 359-372.
21
M.H. Abel, Humor, stress, and coping strategies, “Humor”, 5,2002, s. 365-381.
22
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relation between negative stress and health, “Basic and Applies Social Psychology”, 10(2),1989,
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347
_____________________________________________________________________________

adaptacyjność

Tabela nr 1: Model poczucia humoru według Martina

adaptacyjny (życzliwy)
dezadaptacyjny
(szkodliwy)

Ukierunkowanie
interpersonalne
intrapsychiczne
humor afiliacyjny
humor w służbie ego

humor agresywny

humor masochistyczny

Źródło: Opracowanie Charytonik (2009), za: Hornowska, Charytonik, 2011, s. 6 na
podstawie Martin i in. (2003)

Wśród czterech stylów humoru wyróżnionych przez Martina znajduje się:
1. humor agresywny (Agressive humor) odnoszący się do obrony i umocnienia Ja podmiotu oraz przejawiający negatywną, dezadaptacyjną funkcję.
Jest to styl humoru, dzięki któremu osoba żartująca podnosi własną
samoocenę i nastrój, jednak kosztem innych osób czy też relacji z nimi,
np. poprzez kpiny, sarkazm, umyślne wprowadzanie w błąd.
2. humor w służbie ego (Self-enhancing humor) również odnosi się do obrony, umocnienia siebie, jednak w odróżnieniu od agresywnego przejawia
adaptacyjną funkcję. Humor ten w pozytywny sposób podnosi samoocenę
i poprawia samopoczucie żartującej osoby. Jest traktowany jako humor
stosowany do radzenia sobie ze stresem, adaptacyjny mechanizm obronny, mechanizm regulacji emocji. Styl ten pomaga zmienić perspektywę
oglądu różnych sytuacji życiowych podmiotu. Pomaga on zmniejszyć
intensywność reakcji emocjonalnych podczas stresujących sytuacji życiowych bez odcinania się od nich. Ponadto humor w służbie ego pomaga
rozładować negatywne emocje, w szczególności gniew i smutek, które
26
zazwyczaj prowadzą do tendencji izolacyjnych.
3. humor masochistyczny (Defeating humor) odnosi się nawiązywania
relacji interpersonalnych przy pomocy dezadaptacyjnej, szkodliwej formy.
Za jego pomocą osoba żartująca poprawia swoje relacje i nawiązuje
bliższy kontakt z innymi, jednak kosztem siebie, naruszając poczucie
własnej wartości. Należy pamiętać, że bardzo ważny przy tym stylu poczucia humoru jest aspekt społeczny. Jest to humor nadmiernie sobie uwłaczający, dyskredytujący samego siebie. Jako klasyczny przykład można
tutaj przytoczyć zachowanie się „klasowego klauna”. Osoba przedstawiając
siebie w złym świetle, stara się uzyskać aprobatę społeczeństwa.
4. humor afiliacyjny (Affiliative humor) również odnosi się do nawiązywania
relacji społecznych, jednak w pozytywnej, życzliwej formie. Służy budowaniu, ulepszaniu więzi między ludźmi, najczęściej poprzez opowiadanie
żartów, stosowaniu ciętych ripost i innych sposobów rozweselenia innych
osób. Zachowania te sprzyjają rozwijaniu społecznej jedności, atrakcyjności interpersonalnej, służy również redukowaniu napięć czy konfliktów
w grupie. Stosowanie tego stylu humoru tworzy wokół podmiotu pozytywną
atmosferę, ułatwia komunikacje między ludźmi oraz motywuje do współ26

J. Tomczuk-Wasilewska, Psychologia humoru, Wydawnictwo KUL. Lublin 2009.
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pracy. Podobnie jak w przypadku humoru masochistycznego główny nacisk
kładziony jest na kontakt społeczny, interpersonalny, jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stylu, nie jest on obarczony negatywnymi konsek27
wencjami.
Metoda
Zgodnie z założeniami teorii rozbieżności Ja Higginsa związek między
rozbieżnościami a emocjami jest bardzo specyficzny. Konsekwencją rozbieżności
pomiędzy Ja realnym a Ja idealnym są emocje depresyjne (dejected-related
emotions): smutek, przygnębienie, zniechęcenie, strapienie, niezadowolenie,
poczucie nieszczęścia, żal, przykrość i frustracja. Natomiast w konsekwencji
rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe pojawiają się emocje z kręgu lęku
(agitation-related emotions): lęk, niepokój, strach, napięcie, obawa, zatroskanie,
28
zmartwienie czy poczucie winy. Niektóre badania nie potwierdzają tez Higginsa
o tej specyficznej zależności, ukazują one, że związek pomiędzy rozbieżnościami
29
w systemie Ja a negatywnymi emocjami istnieje, ale jest on niespecyficzny.
Pierwszym krokiem analiz była weryfikacja centralnych założeń teorii Higginsa
– związku między rozbieznościami w systemie Ja a emocjami:
Istnieje negatywna korelacja pomiędzy rozbieżnościami w systemie Ja a równowagą hedoniczną.
Całość wachlarz emocji jakich doświadcza człowiek składa się zarówno z tych
pozytywnych jak i negatywnych, w ramach pełnego ujęcia emocjonalności podmiotu zastosowano skalę równowagi hedonicznej zamiast pomiaru tylko negatywnego
afektu. Teza została sformułowana na bazie teorii rozbieżności Ja, jednak nie
zakłada ona specyfiki związku sugerowanego przez Higginsa. W niniejszej hipotezie postulowany jest związek między rozbieżnościami w systemie Ja i równowagą
hedoniczną, a nie – jak to miało miejsce w badaniach Higginsa – konkretnymi
negatywnymi emocjami. W hipotezie 1 postuluje się, że istnieje ujemny związek
między rozbieżnościami a równowagą hedoniczną, tzn. im większa rozbieżność
tym większy stosunek negatywnych emocji do pozytywnych.
Kolejne hipotezy są próbą odpowiedzi na pytanie: Czy poczucie humoru
moderuje związek między rozbieżnościami w strukturze Ja a emocjami? W literaturze naukowej możemy spotkać prace, które wprost nie potwierdzają założeń
teorii rozbieżności Ja Higginsa o związku specyficznych rozbieżności z konkretną
30
grupą negatywnych emocji. Jednak badania Higginsa wraz ze współpracow-

27
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31

nikami weryfikują je pozytywnie. Badania sugerują, że tezy te nie są jednoznacznie potwierdzone, jest więc zasadne sprawdzenie czy związek między określonym
typem rozbieżności a konkretną grupą emocji jest moderowany przez inną
zmienną. W niniejszym badaniu jako zmienną moderującą będzie traktowane
poczucie humoru, a dokładniej dwa adaptacyjne style poczucia humoru. Hipoteza
druga brzmi więc następująco:
Poczucie humoru moderuje związek między rozbieżnościami w strukturze
Ja a emocjami.
Poczucie humoru zostało wybrane na moderator z kilku względów. Przede
wszystkim daje dystans psychiczny do wydarzeń przeżywanych przez jednostkę,
32
jest on wykorzystywany by spojrzeć na całą sytuację z innego punktu widzenia.
Poczucie humoru jest również traktowane jako wyznacznik dojrzałej osobowości
co jest związane z dobrym wglądem i dojrzałym przeżywaniem emocji. Najważniejszy jest jednak fakt, iż poczucie humoru potrafi skutecznie neutralizować negatywne emocje, których doświadcza podmiot oraz umożliwia mu poradzenie sobie
33
z negatywnymi aspektami różnych sytuacji życiowych.
Główna hipoteza dzieli się na szczegółowe, które brzmią następująco:
H.2.1. Styl poczucia humoru w służbie ego moderuje związek między rozbieżnością Ja realne – Ja idealne a emocjami.
Duże rozbieżności w systemie Ja mogą negatywnie oddziaływać na poczucie
własnej wartości czy samoocenę. Z kolei humor w służbie ego podnosi samoocenę
34
i poprawia samopoczucie żartującej osoby. Ponadto jest często traktowany jako
35
adaptacyjny mechanizm regulujący emocje. Dzięki niemu bowiem potrafimy
zmienić punkt widzenia, z którego zazwyczaj obserwujemy otaczającą nas rzeczy36
wistość.
Humor w służbie ego pomaga rozładować negatywne emocje, zwłaszcza
gniew i smutek, które w efekcie wpływać mogą na tendencje izolacyjne, dodaje też
37
odwagi do konfrontacji z trudnościami. Smutek i pośrednio gniew to właśnie
emocje, które pojawiają się w przypadku dużej rozbieżności Ja realne – Ja idealne
(gniew jest tutaj ujmowany jako reakcja na frustrację). U osoby, której stan aktualny
jest odległy od stanu idealnego może pojawić się frustracja wynikająca
38
z niezaspokojonych potrzeb. Humor służący do ochrony ego jest również furtką

31
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A. Radomska, Poczucie humoru jako cecha wspierająca rozwój osobowości (w:) M.J. Dyrda, A. Świderski (red.), Rozwój osobowy i jego zagrożenia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2003,
s. 185-197.
33
J. Tomczuk-Wasilewska, Psychologia humoru, Wydawnictwo KUL. Lublin 2009.
34
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Kuiper, L.J. Olinger, K.A. Dance, Humor, coping with stress, self-concept, and psychological wellbeing, “Humor”, 6,1993, s. 89-114.
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39

bezpieczeństwa wobec potrzeb, które nie mogą być wprost zaspokojone. Warto
dodać, że zmniejsza on intensywność reakcji emocjonalnych podczas trudnych,
stresujących wydarzeń w życiu człowieka, bez odcinania się od negatywnych
40
informacji, które do niego docierają. Takim trudnym dla podmiotu wydarzeniem
może być niewątpliwie sytuacja, gdy uzmysławia on sobie, że nie spełnia swoich
własnych planów, marzeń, aspiracji przy czym doświadczać może rozczarowania,
41
frustracji i innych negatywnych afektów z kategorii emocji depresyjnych. Styl ten
jest również pozytywnie skorelowany z umiejętnością kierowania emocjami oraz
42
cechą inteligencji emocjonalnej, łagodzi też skutki negatywnego myślenia o sobie
43
jak również emocje, które takiemu myśleniu towarzyszą.
H.2.2 Afiliacyjny styl poczucia humoru moderuje związek między rozbieżnością Ja realne – Ja powinnościowe a emocjami.
Treści stanu Ja powinnościowego dotyczą poznawczych reprezentacji cech
jakimi osoba w jej odczuciu powinna się charakteryzować, ponieważ jest
to związane z jej poczuciem obowiązku, odpowiedzialności. Treści Ja powinnościowego bardziej niż inne standardy wydają się być zakotwiczone w kontekście
społecznym. Styl poczucia humoru afiliacyjny również jest niewątpliwie związany
z kontekstem społecznym, służy on rozwijaniu społecznej moralności i jedności,
ale także pomaga redukować konflikty i napięcia. Wprowadza pozytywną atmosferę, motywuje do wspólnej pracy i rekonstruuje zasady, którymi kieruje się konkretna
44
grupa.
Może to wpływać na zmianę wspomnianego wcześniej poczucia
obowiązku czy odpowiedzialności lub zmniejszyć napięcie emocjonalne z nimi
związane.
45
Afiliacyjny styl poczucia humoru koreluje z kompetencjami społecznymi.
Łagodzi efekt negatywnego myślenia, ponieważ pozwala otworzyć się na alternatywne i bardziej optymistyczne interpretacje konkretnych sytuacji w kontekście
46
47
społecznym. Badania Martina wykazują, iż osoby z wysokim nasileniem tego
stylu poczucia humoru doświadczają większej satysfakcji z ról społecznych, które
pełnią. Osoby te nie obawiają się negatywnych ocen ze strony innych ludzi,
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48

w niewielkim stopniu odczuwają też lęk społeczny. Humor afiliacyjny może
zmniejszać presję społeczną wywieraną na osobie, uwalniać ją od negatywnych
emocji doświadczanych w związku z oceną siebie w kontekście spełniania
społecznych wymagań.
Powyższe hipotezy weryfikowano w badaniach przeprowadzonych za
pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem elektronicznych odpowiedników metod
kwestionariuszowych. Do badania rozbieżności w systemie Ja wykorzystana
49
została metoda DRP opracowana przez Bąka. Jest to metoda skonstruowana
na bazie komputerowej wersji Kwestionariusza Ja Higginsa lecz bardziej rozbudo50
wana.
Celem procedury jest pomiar struktury rozbieżności w systemie Ja. Dzieli się
ona na dwa etapy:
1. Generowanie samoopisu – wypisanie atrybutów standardów Ja,
2. Szacowanie rozbieżności – ocena wymienionych wcześniej cech.
Emocje w badaniu zostały zmierzone za pośrednictwem Skali Pozytywnego
51
i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona (PANAS-X). Do pomiaru poczucia
52
humoru został wykorzystany Kwestionariusz Stylów Humoru – HSQ. Metoda
ta ujmuje badanie ekspresji humoru w przeciwieństwie do większości metod
badających preferencje bodźców humorystycznych.
W obu częściach badania udział wzieło 137 osób, jednak w ostatecznych
analizach uwzględniono wyniki 103 osób (29 mężczyzn i 74 kobiety). Reszta
badań została odrzucona przez czterech sędziów kompetentnych. Odrzucona
część nie była brana pod uwagę ze względu na nierzetelne wypełnienie procedury
DRP.
Respondentami były osoby w wieku 19-58 lat (Mężczyźni: M = 31,34; SD =
11,06; Kobiety: M = 30,00 SD = 11,03). Badanie składało się z dwóch części,
pierwsza odnosiła się do badania struktury rozbieżności w systemie Ja – uczestnik
miał za zadanie przejście przez procedurę DRP. Druga część zawierała elektroniczne odpowiedniki wymienionych wyżej kwestionariuszy.
Wyniki
W celu weryfikacji hipotezy pierwszej przeprowadzono analizę korelacji
według momentu iloczynowego – r Pearsona. Wykazała ona że hipoteza 1 potwierdziła się i obie rozbieżności ujemne korelują z równowagą hedoniczną. Oznacza
to, że wraz ze wzrostem rozbieżności, wzrasta stosunek negatywnych emocji
do pozytywnych. W przypadku korelacji rozbieżności Ja realne – Ja idealne
48
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z równowagą hedoniczną jest to słaby efekt (r= -0,35; p<0,001), natomiast
w przypadku rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe a równowagą hedoniczną
można mówić o efekcie średnim (r= -0,50; p<0,001).
Natomiast żeby dokonać weryfikacji hipotezy drugiej przeprowadzono
hierarchiczną analizę regresji. Centarcja danych została przeprowadzona poprzez
zapisane ich w postaci wystandarywowanej. Predyktorami w pierwszym
modelu (2.1) była rozbieżność Ja realne – Ja idealne oraz styl humoru w służbie
ego, natomiast zmienną zależną była równowaga hedoniczna ujmująca stosunek negatywnych emocji do pozytywnych. Na podstawie współczynników
regresji stwierdzono, że zarówno rozbieżność Ja realne – Ja idealne (β = -0,345;
p < 0,001), jak i humor w służbie ego (β = 0,197; p < 0,05) są predyktorami
zmiennej zależnej. Współczynnik standaryzowany beta wskazuje, że im większa
rozbieżność Ja realne – Ja idealne, tym większy stosunek negatywnych emocji do
pozytyw-nych. Natomiast im większy poziom humoru w służbie ego tym ten
stosunek jest mniejszy. Zaproponowany model okazał się dobrze dopasowany do
danych F (2,100) = 9,83; p < 0,001 i wyjaśniał 15% wariancji zmiennej zależnej
(R² = 0,15). Drugi model oprócz elementów z pierwszego ujmował jeszcze
interakcję rozbież-ności Ja realne – Ja powinnościowe i stylu humoru w służbie
ego, co ilustruje rysunek 1. W modelu tym tylko rozbieżność okazała się istotnym
predyktorem zmiennej zależnej (β = -0,353; p < 0,001). Styl humoru w służbie ego
oscyluje na poziomie tendencji. Interakcja obu elementów okazała się nie być
istotnym predyktorem zmiennej zależnej. Pomimo, iż drugi model również okazał
się dobrze dopasowany do danych F (3,99) = 6,80; p < 0,01, wyjaśniał tyle samo –
15% wariancji zmiennej zależnej (R² = 0,15), co falsyfikuje stawianą hipotezę.
Wyniki ukazują, iż nie występuje efekt moderacji – dodanie stylu poczucia humoru
w służbie ego jako moderatora nie poprawia istotnie wyjaśnianej wariancji
zmiennej zależnej.

Ja realne – Ja idealne (1)

β=humor w służbie ego (2)

β=

równowaga hedoniczna

β=interakcja (1) x (2)

Rysunek nr 1: Model moderującej roli poczucia humoru w służbie ego – wyniki

Źródło: Opracowano na podstawie Baron i Kenny (1986)
Podobnie w przypadku weryfikacji hipotezy 2.2 ponownie zmienną zależną
była równowaga hedoniczna, predyktorem rozbieżność Ja realne – Ja powinnościowe i afiliacyjny styl poczucia humoru. Współczynniki regresji ukazują, że jedy-
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nym istotnym predyktorem jest rozbieżność między Ja realnym – Ja powinnościowym (β = -0,491; p < 0,001). Standaryzowany współczynnik beta wskazuje,
że im większa rozbieżność Ja realne – Ja powinnościowe tym większy poziom
równowagi hedonicznej, czyli większy stosunek emocji negatywnych do pozytywnych. Zaproponowany model jest dobrze dopasowany do danych F (2, 100)
= 17,25; p < 0,001 i wyjaśniał nieco ponad 24% wariancji zmiennej zależnej
(R² = 0,24). Drugi model zawierał w sobie elementy pierwszego oraz dodatkowo
interakcję rozbieżności Ja realne – Ja powinnościowe i afiliacyjnego stylu poczucia
humoru, co ukazuje rysunek 2 Również ten model okazał się dobrze dopasowany
do uzyskanych danych F (3,99) = 11,77; p < 0,001 i wyjaśnia niewiele ponad 24%
zmiennej zależnej (R² = 0,24), a więc hipoteza trzecia również nie potwierdziła się.
Efekt moderacji nie występuje, brak jest istotnie większej zmiany wyjaśniającej
wariancję zmiennej zależnej.
Ja realne – Ja powinnościowe
1)

humor afiliacyjny (2)

β = -0,501

β=

równowaga hedoniczna

β = -0,081
interakcja (1) x (2)

Rysunek nr 2: Model moderującej roli poczucia humoru afiliacyjnego – wyniki
Źródło: Opracowano na podstawie Baron i Kenny (1986)

Dyskusja
Hipotezy 2.1 oraz 2.2 nie potwierdziły się. Nie można mówić o efekcie
moderacji zarówno w przypadku humoru w służbie ego jak i afiliacyjnego poczucia
humoru.
Jednym z możliwych wyjaśnień dlaczego wyniki nie potwierdziły przewidywanych efektów może być fakt, iż humor jest bardziej złożonym zjawiskiem. Jak
ukazują badania związek pomiędzy poczuciem humoru a pozytywnym funkcjonowaniem, jest rzeczywiście bardziej złożony i może być modyfikowany przez inne
53
zmienne pośredniczące. W badaniach
zmiennymi moderującymi zależność
między poczuciem humoru a pozytywnym funkcjonowaniem są dążenia: działanie
(agency) i wspólnotowość (communion). Dążenia te odnoszą się do konstruktów
męskości i kobiecości, kolektywizmu i autonomii oraz indywidualizmu i relacyjności.
Osoby charakteryzujące się niskim poziomem obu zmiennych wykorzystują humor
jako mechanizm radzenia sobie, natomiast osoby dobrze radzące sobie indywidu-
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54

alnie i wspólnotowo nie korzystają z niego jako z mechanizmu obronnego. Fakt
ten może się pośrednio wiązać ze standardami Ja. W przypadku Ja idealnego
jednostka jest bardziej zorientowana na swoją autonomię, indywidualizm, natomiast w przypadku Ja powinnościowego postrzega siebie bardziej jako element
społeczeństwa oraz skupia się na rolach społecznych jakie pełni. Podobnie mogłoby to wyglądaćw niniejszym badaniu, gdyby ujęto w nim dodatkowe zmienne
pośredniczące.
Prawdopodobne jest również, że inne definiowanie i ujęcie poczucia humoru
w badaniu mogłoby wykazać istotne wyniki moderacji. Psychologia humanistyczna
próbowała opisywać humor jako funkcję światopoglądową, filozoficzną, obecną
55
m.in. w charakterystykach osoby dojrzałej zaproponowanej przez Maslowa.
Właśnie taką funkcję pełnił humor w XIX-wiecznej Anglii, traktowany był jak cnota,
56
mądrość, postawa metafizyczna. Ruch twierdzi, że psychologia jako nauka
powinna szukać cnoty humoru, która współwystępuje z cechami życzliwości
i poczuciem humoru.
Humor ten to tolerancja wobec wad i błędów swoich i innych osób, ale też jako
„uśmiechnięta” postawa wobec życia pomimo nieprzewidywalności losu i ograniczonego poznania ludzkiego. Jest on jednak mało widoczny w zachowaniu i raczej
nieuchwytny, a nawet ukrywany i ujawniający się tylko w życiu wewnętrznym, przez
co trudny do zmierzenia. Takie spojrzenie na rzeczywistość, rozwija się na bazie
doświadczeń jednostki, na bazie wcześniejszych cierpień oraz poznawania
niedoskonałości świata. Człowiek obdarzony takim humorem rozumie niedomogi
57
życia i ludzi, jednak rozumie je i – co najważniejsze – akceptuje. Tak ujmowany
humor jest sposobem uporania się z paradoksami otaczającej nas rzeczywi58
stości. Niestety humor ujęty w ten sposób był do tej pory rozważany bardziej na
gruncie filozofii. Co prawda był opisywany przez psychologię humanistyczną,
59
jednak stale brakuje badań empirycznych potwierdzających jego status. Użycie
tak ujmowanego humoru jako moderatora związku rozbieżności i emocji mogłoby
przynieść oczekiwany skutek moderacji.
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Streszczenie
Niniejsze badanie jest osadzone na gruncie teorii rozbieżności Ja Higginsa
oraz koncepcji czterech stylów humoru Martina. Sprawdzono hipotezę postulującą,
iż rozbieżność pomiędzy standardami Ja (idealnym i powinnościowym) a Ja realnym będzie ujemnie korelowała z równowagą hedoniczną. Analiza korelacji liniowej
Pearsona potwierdziła słuszność stawianej hipotezy. Ponadto sprawdzano
czy poczucie humoru pełni rolę moderatora związku rozbieżności w systemie
Ja i emocjami. Pierwsza hipoteza dotyczyła związku rozbieżności Ja realne Ja idealne a emocjami, postulowanym moderatorem tego związku był styl humoru
w służbie ego. Druga hipoteza analogicznie dotyczyła rozbieżności pomiędzy
Ja realnym a Ja powinnościowym a emocjami, natomiast moderatorem był
afiliacyjny styl poczucia humoru. Obie hipotezy nie potwierdziły się.
Słowa kluczowe: rozbieżności w systemie Ja, standardy Ja, humor, style
humoru
Summary
The research is based on Higgins's self-discrepancy theory and Martin's four
style of humour model. At first the study confirmed hypothesis which postulates
that discrepancies between self-standards (ideal and ought) and the actual self will
negatively correlate with hedonic balance. Analyses at the result (Pearson's r) fully
confirmed hypothesis for both discrepancies. The study also examined the role
of sense of humour in relationship between self-discrepancies and emotional
consequences. There are two types of discrepancies with two different moderators
included in the survey: discrepancy between actual self and ideal self (with selfenhancing humor as a moderator) and discrepancy between actual self and ought
self (with affiliative humor being as a moderator). The participats (N = 103)
completed surveys of self-discrepancies (DRP), humor style (HSQ) and affect
(PANAS-X). Results showed that there are no moderation effects in both cases
of discrepancies.
Key words: self-dicsrepancy, self-standards, humor, styles of humor
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Maria WRÓBLEWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
Katedra Nauk Społecznych w Giżycku
KONFLIKT PŁCI – ZAMIANA RÓL SPOŁECZNYCH W UJĘCIU
PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNYM
Dzisiejszy świat społeczny jest bardzo skomplikowany. Kraje wysoko rozwinięte (kraje społeczeństwa ponowoczesnego) oraz kraje pozostające w okowach
starego podziału społecznego (społeczeństwo tradycyjne i kapitalistyczne), przeżywają różnorodne problemy natury społecznej, ekonomicznej oraz politycznej.
Wszystkie te trzy elementy systemu państwa są bardzo ważne, ponieważ
pomiędzy nimi istnieją określone relacje oraz współzależności. Jakikolwiek problem
społeczny natychmiast przekłada się na politykę i gospodarkę oraz odwrotnie.
Również zjawiska ze sfery kulturowej mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. W społeczeństwach okresu ponowoczesnego wyraźnie
zarysowuje się konflikt społeczny w zakresie relacji damsko-męskich. Bardzo
wyraźnie widoczne są różnice w sposobie myślenia kobiet i mężczyzn, które mogą
być (i często są) przyczyną wielu mniej lub bardziej ostrych konfliktów. Różnice
te wynikają z przeszłości i są tak głęboko zakorzenione, że trudno będzie ten
konflikt złagodzić. Jeśli jednak obie strony wykażą wystarczająco dużo dobrej woli
do wzajemnego poznania i zrozumienia się – jest szansa ich załagodzenia.
Auguste Comte (1798-1857) dokonując analizy rodziny i małżeństwa pisał:
„Społeczne zadania kobiet i mężczyzn wynikają z ich rzeczywistej natury […]
mężczyzna […] przewyższa kobietę, gdy idzie o siłę nie tylko ciała, ale również
1
umysłu i charakteru” – wrodzone różnice między płciami są wzmacniane przez
odmienne zadania, jakie stawia przed kobietą i mężczyzną społeczeństwo.
Uważał, że kobieta „gotuje” i wraz z dziećmi jest podporządkowana mężowi/ojcu,
a mężczyzna „poluje”.
Istniejący ponad 200 lat, ten patriarchalny model rodziny i małżeństwa został
poddany krytyce, a wiele współczesnych społeczeństw odrzuca jego założenia.
Jednakże nie możemy mówić o jego zaniku – ani w sferze prywatnej, ani w sferze
publicznej. Zarówno rodzina jak i małżeństwo ulegało i nadal ulega zmianom
społecznym.
O ile różnice i nierówności między płciami są przedmiotem zainteresowania
(nie tylko) socjologów, o tyle istnieją między nimi odmienne zdania na temat
znaczenia płci biologicznej (anatomiczne, fizjologiczne różnice pomiędzy ciałem
kobiety i mężczyzny) i płci kulturowej (psychologiczne, społeczne i kulturowe
różnice między kobietami i mężczyznami). Jedni opowiadają się za biologiczną
podstawą różnic między płciami, drudzy szczególne znaczenie przypisują socjalizacji oraz uczeniu się ról związanych z płcią. Trzecim podejściem jest negowanie

1

A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu. Warszawa
1973, s. 372.
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biologicznych podstaw płci kulturowej i płci biologicznej – obydwie są konstru2
owane społecznie.
W opinii Raewyn W. Connell „bycie mężczyzną albo kobietą […] nie jest
określonym z góry stanem. To proces stawania się, konstrukcja, którą aktywnie
3
tworzymy”. Autorka w swojej teorii płci kulturowej wskazuje, że nad wszystkimi
istniejącymi w społeczeństwie typami męskości i typami kobiecości dominuje
męskość hegemoniczna (idealna forma męskości). Jest powiązana przede
wszystkim z heteroseksualnością i małżeństwem, a także: władzą, prestiżem,
pracą zarobkową, siłą oraz odpornością fizyczną czy agresywnością. Jest zespołem „praktyk genderowych, które legitymizują patriarchat i gwarantują dominację
4
mężczyzn oraz podporządkowanie kobiet, a także innych mężczyzn”.
Jednakże zasadniczą różnicą jest sposób postrzegania świata i reagowania
na niego. Badania pokazują, że mężczyźni podobno kierują się logiką, kalkulacją
i spokojem. Kobiety wręcz przeciwnie – reagują emocjonalnie, szybko i czasami,
wydawałoby się, zupełnie wbrew logice. Tak już jest i nikt tego nie przeskoczy.
Wniosek jest taki, że zamiast walczyć ze sobą nawzajem, trzeba się pogodzić
z tymi różnicami i nauczyć je tolerować, a nawet cenić.
Różnice między mężczyznami a kobietami możemy rozpatrywać na trzech
płaszczyznach, w ujęciu typowo biologicznym oraz z punktu widzenia psychologii
i socjologii społeczeństwa. Biologia jasno dokonuje podziału na płeć wskazując na
istotne cechy i różnice wynikające z budowy anatomicznej człowieka.
Natomiast socjologowie i psychologowie rozróżniają płeć biologiczną i płeć
kulturową.
Zdefiniujmy zatem pojęcia płci. Płeć biologiczna (sex) to cechy anatomiczne
i fizjologiczne między ciałem kobiety i mężczyzny, natomiast płeć kulturowa
(gender) odnosi się do psychologicznych, społecznych i kulturowych różnic między
5
mężczyznami i kobietami.
Istnieje dużo definicji określających płeć np. płeć to zespół właściwości
charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich przeciwstawiających
6
je sobie wzajemnie; też zbiorowo: osobnicy o tych samych właściwościach.
Inna definicja płci – to zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego
gatunku na dwie grupy oznaczane jako męskie i żeńskie, odgrywające uzupeł7
niające się role w procesie rozrodu.
Jak widać, pojęcie płci jest współcześnie trudne do precyzyjnego
zdefiniowania. Wszystko zależy od tego, w jakim ujęciu chcemy problem płci badać
czy definiować. Każda z wymienionych dziedzin nauki definiuje płeć posługując się
tymi cechami i określeniami, które są przez nie wypracowane. Stąd też trudno
jednoznacznie zdefiniować to pojęcie.
Co to znaczy być mężczyzną lub być kobietą? Przyjmujemy, że bycie
mężczyzną lub kobietą zależy ostatecznie od fizycznej płci, z jaką przychodzimy
na świat. Ale takie stwierdzenie nie daje się tak łatwo sklasyfikować jako prawda.
2

Por. A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2012, s. 601-602.
R.W. Connell, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Warszawa 2013, s. 22.
M. Skucha, Męskości nowoczesne? Wiek XIX. „Wielogłos. Wybór tekstów. Pismo Wydziału Polonistyki
UJ” 2012, nr 1, s. 8.
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A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2006, s. 161
6
Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/ (pobrano 14.05.2018 r.)
7
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plec/ (pobrano 14.05.2018 r.)
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Są ludzie, którzy przekonani, że urodzili się w niewłaściwym ciele, postanawiają
8
to w jakimś momencie naprawić.
Badacze przekonują, że rozróżnienie płci biologicznej i kulturowej ma fundamentalne znaczenie, gdyż wiele różnic między kobietami i mężczyznami nie bierze
9
się z biologii. Socjologowie wyróżniają trzy ogólne teorie płci:
 teoria o biologicznym podłożu różnic zachowań u kobiet i mężczyzn;
 teoria o socjalizacji i uczeniu się ról związanych z płcią kulturową;
 teoria, gdzie płeć kulturowa i biologiczna są pozbawione podstaw biologicznych i są w całości produktem społecznego konstruowania płci.
Aby zrozumieć konflikt płci postaram się przedstawić ich cechy charakterystyczne dla kobiety i mężczyzny wynikające z tych pojęć.
Wraz z narodzinami dziecka, rozpoczyna się odmienny dla każdej płci proces
10
socjalizacji.
Dziewczynka może, a nawet powinna demonstrować emocje
i otwarcie mówić o uczuciach. Powinna być wrażliwa, empatyczna oraz myśleć
przede wszystkim o innych. Chłopiec z kolei, to uosobienie siły oraz opanowania.
Noworodki niewiele się od siebie różnią. Pomimo tego, opisuje się je za pomocą
innych słów, inaczej się je ubiera, a ściany w pokoiku przybierają inny kolor. Przez
cały okres dzieciństwa, rodzice oraz nauczyciele tylko pogłębiają te różnice,
używając innego sposobu komunikacji w zależności od tego, do jakiej płci się
odnoszą. Niektórzy badacze twierdzą, iż postrzeganie płciowych ról społecznych
w ten sposób, jest przykładem „nieświadomego seksizmu”. Jest to system przekonań, które akceptujemy nie zdając sobie z tego sprawy. Wbrew teoretycznemu
równouprawnieniu, w społeczeństwie istnieją normy zachowań osobne dla
11
mężczyzn oraz dla kobiet.
Różnice dotyczące płci kulturowej są ściśle powiązane z kwestią władzy
i nierówności społecznych. Powstawanie tożsamości płci i kształtowanie się
opartych na tych tożsamościach ról społecznych tłumaczy się na różne, wzajemnie
12
sprzeczne sposoby.
Socjalizacja do ról związanych z płcią dotyczy nauki tych ról za pomocą takich
instytucji, jak rodzina i środki przekazu. Dzieci uczą się zinternalizować
odpowiadające ich płci biologicznej normy i oczekiwania społeczne. W ten sposób
podejmują „rolę płci” oraz nabywają męską lub kobiecą tożsamość, jaka tym rolom
towarzyszy. Niektórzy socjolodzy uważają, że zarówno płeć biologiczna jak i płeć
kulturowa są tworem społecznym i mogą być różnorako kształtowane i modyfikowane. Zarówno płeć kulturowa jak i biologiczna są pozbawione trwałej „istoty”
i pod wpływem oddziaływań społecznych oraz interwencji technicznej można
13
ją zmienić.
Socjolodzy uważają, że relacje w zakresie płci kulturowych odpowiadają
społecznym wzorom interakcji społecznej między kobietami i mężczyznami.

8

A. Giddens, Socjologia..., dz. cyt., s. 121.
Tamże, s. 128.
10
Socjalizacja – proces, w trakcie którego uczymy się być członkami społeczeństwa, polegający
zarówno na internalizacji jego norm i wartości, jak i uczenia się odgrywania ról społecznych; Słownik
socjologii i nauk społecznych, wyd. PWN. Warszawa 2008.
11
Wojna płci, www.http://pragnieniakobiet.pl/wojna-plci/ (pobrano 16.05.2018 r.).
12
A. Giddens, Socjologia..., dz. cyt., s. 127.
13
Tamże, s. 161.
9

362
_____________________________________________________________________________

Twierdzą także, że istnieje kulturowy porządek płci, w którym mężczyzna dominuje
nad kobietą.
Biorąc pod uwagę różnice między kobietami i mężczyznami, zarówno
te biologiczne, jak i psychologiczne oraz socjologiczne (szczególnie w obszarze
płci kulturowej) zadałam sobie pytania, które nurtują także innych badaczy.
Czy konflikt płci w społeczeństwie współczesnym może spowodować zamianę
ról społecznych kobiety i mężczyzny?
Czy kulturowe zmiany i „wojujący feminizm” w krajach wysoko rozwiniętych
Europy doprowadzi do zamiany ról społecznych kobiety i mężczyzny?
Badacze socjologii i psychologii przedstawiają nam wyniki swoich obserwacji.
Francuski socjolog Pierre Bourdieu, w książce wydanej w 2007 roku pt.” The
Bachelors’Ball: The Crisis of Peasant Society In Bearn, opisuje podróż do rolniczej
prowincji w południowo-zachodniej Francji, gdzie przygląda się genderowym
przemianom. Spostrzega, że w tym rolniczym regionie chociaż ziemia nie rodzi już
imponujących plonów (tak naprawdę nie można na niej zarobić dużych pieniędzy),
to mężczyźni czują się zobowiązani trwać tam samotnie. Przywiązani do ojcowizny
zaczynają jednak powoli rozumieć, jak niewiele mają do zaoferowania miejscowym
dziewczynom. Te, zwabione możliwością znalezienia pracy i przygody w mieście
porzucają rodzinne strony, wracają jednak na tradycyjne bale „dla kawalerów”.
14
Ale mężczyźni, którzy na nie czekają, utracili dawny prestiż.
Autor twierdzi, że przywileje wynikające z dziedziczenia ojcowizny, na przestrzeni lat zmieniły się w przekleństwo. Przez wieki męscy przodkowie wykształcili
cechy, które pomogły im przystosować się do otaczającego świata. Obecnie uległ
on głębokim przeobrażeniom i dawne umiejętności – kiedyś zapewniające
mężczyznom przetrwanie i status – coraz rzadziej się przydają.
Podobno wytłumaczenie takiego stanu jest dość banalne, to właśnie wielkie
przemiany gospodarcze i społeczne niszczą tradycyjne role męskie i prowadzą
do kryzysu męskości.
Psycholog dr Helen Smith w swojej książce pt.” Men On Strike: Why Men Are
Boycotting Marriage, Fatherhood and the American Dream – and Why It Matters”
zauważa, że mężczyźni powoli stają się niewolnikami swoich żon, że są dziś
uciskani przez kobiety, które mają ich za bufonów nierobów i potencjalnych
gwałcicieli. Być może jest to opinia dosyć przesadzona, niemniej jednak takowa
funkcjonuje w świadomości społecznej.
Autorka stwierdza, że mężczyźni coraz bardziej wycofują się z życia społecznego. Uważa, iż zachodnia kultura stała się dla mężczyzn niesprawiedliwa i wroga.
Wskazuje, że współcześnie społeczeństwo odwróciło się od przeciętnego mężczyzny.
Zastanawia się nad tym, gdzie się podziali wszyscy dobrzy mężczyźni.
Uważa, że role się dziś odwróciły, mężczyźni częściej są ofiarami systematycznej
dyskryminacji w szkole lub pracy przez zmiany zaprowadzone w prawie
rozwodowym i rodzinnym i w szkolnych programach nauczania – niemal w każdej
dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą kwestie płci.
Dr Smith uważa, że wszystko to popycha mężczyzn ku samotnemu życiu.
Powszechny odwrót mężczyzn od tradycyjnych zadań odzwierciedla
kalkulację zysków i strat. Helen Smith twierdzi, że mężczyźni „strajkują”, ponieważ
14

B.Banasiak-Parzych, Mężczyźni strajkują, „Charaktery”, 1/2014, s. 36.
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za dużo się od nich wymaga, nie dając w zamian nic. Oczekuje się dziś od nich
pomocy w domu, przy dzieciach, awansu w pracy zawodowej oraz wysokich
wynagrodzeń, a i tak nieustannie wytyka im się brak zaangażowania. Mężczyźni,
przyzwyczajeni do roli „panów na zamku”, teraz stali się nikim więcej jak
„niewolnikami własnych żon”. A to, zdaniem Smith, jest produktem naszego,
feminizującego społeczeństwa. Dodaje jednocześnie, że feminizm dokonał kilku
wspaniałych rzeczy, ale przyznając specjalne przywileje kobietom, jednocześnie
narzucił więcej obowiązków mężczyznom.
Przykładem mogą być rozwody. Zaledwie 3% alimentów płaconych jest byłym
mężom przez kobiety. Tylko 10% mężczyzn po rozwodzie otrzymuje opiekę nad
15
dziećmi. Oczywiście takich przykładów można znaleźć znacznie więcej.
W swojej książce przytacza badania, z których wynika, że mężczyźni żyjący
ze swoimi dziewczynami na „kocią łapę” są szczęśliwsi od mężczyzn żonatych.
Dlaczego? Okazuje się, że panie pozostające w nieformalnych związkach mają
zaniżone oczekiwania wobec partnera, nie spodziewają się od nich zbyt wielkiego
materialnego i emocjonalnego wsparcia, za to bardzo dbają o swój atrakcyjny
wygląd.
Z kolei przy rozstaniu para nie toczy bojów o alimenty i nie napuszcza
pazernych prawników. To dość powodów przemawiających za bezdzietną
kohabitacją. Autorka twierdzi, że „rozbieżność między życiem wolnego mężczyzny
– singla a niemal pozbawionym szacunku i wolności wyboru życiem żonatego
mężczyzny, jest wytłumaczeniem, dlaczego dziś tak wielu mężczyzn nie chce
16
wchodzić w związki małżeńskie”.
W opinii dr H. Smith tradycyjny podział obowiązków, który czynił małżeństwo
tak atrakcyjnym dla mężczyzn, został postawiony na głowie przez rozszerzenie im
listy obowiązków – bez rekompensaty w postaci zwiększenia komfortu czy wygody.
Autorka nie dziwi się, że młodzi mężczyźni buntują się i przedłużają dzieciństwo na
wiek niegdyś zarezerwowany na założenie rodziny i rozwijanie kariery zawodowej.
Analizując poglądy i argumenty przedstawione przez H. Smith można się
z nimi zgodzić całkowicie lub tylko częściowo. W mojej opinii bardzo duży wpływ na
wyniki jej badań ma sama badana społeczność, jej warunki życia, sposób myślenia
oraz przede wszystkim kultywowane wzorce i zachowania społeczne oraz tradycje
wynikające z przynależności do rasy, grupy religijnej itp. Oczywiście niebagatelny
wpływ odgrywa poziom rozwoju społecznego, ekonomicznego i politycznego
badanej społeczności.
17
Natomiast prof. Zimbardo zauważa, że wielu mężczyznom brakuje ukierunkowania na konkretny cel czy podstawowych umiejętności społecznych. Dlatego
szukając stymulacji, uciekają w technologie i światy alternatywne wykreowane
18
w przestrzeni wirtualnej. Zdaniem profesora męskość jest w kryzysie. Młodzi
mężczyźni (w przeważającej większości) rezygnują z gruntownego wykształcenia,
opóźniają wyprowadzkę z rodzinnego domu, nie potrafią zbudować satysfakcjonujących i dojrzałych związków z kobietami, nie radzą sobie na rynku pracy, nie
15
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dbają o zdrowie ani o kondycję. Ponad życiowe zobowiązania przedkładają
19
„męskie rozrywki” i popadają w uzależnienia.
Wśród innych czynników wpływających na „upadek męskości” amerykański
psycholog wymienia: powszechną nieobecność ojca, zmianę dynamiki rodzinnej,
wpływ mediów, problemy ekonomiczne i gospodarcze, a także zmiany fizjologiczne
generowane przez środowisko, powodujące spadek poziomu testosteronu i wzrost
20
estrogenu.
W wyniku prowadzonych badań socjologicznych, stwierdzono, że połowa
mężczyzn uważa, iż oznaką współczesnej męskości jest „bycie dobrym mężem
i ojcem, który dba o swoich bliskich”. Dopiero na drugim miejscu znalazła się
odpowiedź „bycie wielkim liderem” i kolejno: umiejętność naprawiania rożnych
rzeczy, posiadanie charyzmy, bycie wspaniałym kochankiem i zamożność. Prawie
70% badanych osób uznało, że portrety mężczyzn ukazane w mediach nie oddają
prawdy. A przykłady płynące ze środków masowego przekazu, podsycone
doniesieniami o niezaangażowaniu, braku motywacji i niegodziwości mężczyzn
do ich nie przemawiają. Internauci wskazywali również, że świat reklamy, niegdyś
ukazujący mężczyzn jako przywódców grupy, czułych kochanków, twardych robotników czy mrukliwych indywidualistów dodał nowa kategorię:” niewydarzonych
21
głupich facetów”.
Jednakże w literaturze przedmiotu pojawia się pogląd o kryzysie męskości.
Niektórzy badacze – socjolodzy definiują problemy świadczące o tym, że współcześni mężczyźni tracą swoje męskie cechy. Z ich obserwacji wynika, że następuje
feminizacja tożsamości mężczyzny oraz feminizacja męskiego ciała. Zauważają,
że męskość uzależnia się od środków farmakologicznych (Viagra, konsumpcja
seksu i walka płci). Pojawiają się także niepokoje wokół męskiego heteroseksualizmu (wzrasta liczba osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej).
Pojawiło się zjawisko seksualności kobiety wyzwolonej. W końcu część badaczy
mówi o kryzysie białej męskości.
Autor badania zwraca uwagę na fakt, iż w społeczności konsumpcyjnej
mężczyźni przejęli cechy uważane niegdyś za typowo kobiece, mowa tu o zaku22
pach. Podczas zakupów część mężczyzn zachowuje się dokładnie tak jak
kobiety. Spędzają dużo czasu w przymierzalniach, czytają etykiety na produktach,
szukają markowych okazji włącznie z przecenami. itp.
23
Profesor Zbyszko Melosik jako powód takiego zachowania podaje fakt,
że żyjemy w konsumpcyjnej kulturze a zatem przedstawiciele obu płci są w takim
samym stopniu narażeni na oddziaływanie reklam i środków masowego przekazu.
Autor ten twierdzi również, że mężczyźni są współcześnie tak samo” nieodpowie24
dzialnymi konsumentami” jak ich partnerki.
Reklama „uświadamia” im bowiem coraz nowsze i często zmieniające się
potrzeby – od nowego samochodu po nowe kremy do twarzy, żele do włosów oraz
19
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balsamy do ciała. Środki masowego przekazu, prezentując mężczyzn, pomijają
ich niezależność, skupiając się raczej na pięknym, wysportowanym ciele. „Męskość
nie jest już pojmowana w kategoriach siły i dominacji, lecz zmysłowości
25
i próżności”.
W obszarze feminizacji męskiego ciała należy zauważyć, że to w przeszłości
ciało kobiety było kruche, delikatne i słabe, to kobiety były podatne na choroby
i ból, ciało męskie natomiast miało stanowić stalowy pancerz chroniący je przed
26
bólem i chorobami.
Dziś, współcześni mężczyźni postrzegani są jako jednostki tak samo kruche
jak kobiety i to zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Panuje także
przekonanie, że to kobiety są bardziej odporne na ból. Ale jednocześnie można
zauważyć, że współczesny, dobrze wykształcony mężczyzna wsłuchuje się
w swoje ciało, myśli o potencjalnych chorobach i sposobach ich uniknięcia, a także
przyjmuje styl pielęgnacji i wyglądu swojego ciała podobnie jak kobiety, tzn. zwraca
uwagę na zadbany wygląd zewnętrzny, używa dobrych i drogich kosmetyków, nosi
modne ubrania. Można zauważyć, iż następuje feminizacja męskiego ciała.
Prof. Melosik w swojej książce zauważa, iż w przeszłości tylko kobieta
posiadała ciało, które można podziwiać, które reprezentuje piękno, które
się zdobywa. Mężczyzna miał odznaczać się inteligencją, atrakcyjność męska była
definiowana przez jego działania i osiągnięcia. Obecnie ciało męskie staje
się obiektem zainteresowań a tym samym krytyki, mężczyzna jest zmuszany
do obserwacji swojego ciała, do zwiększenia swojej atrakcyjności seksualnej,
gdyż stał się jednym ze znaczących czynników w walce o sukces zawodowy,
mężczyzna staje się przedmiotem kobiecej fascynacji i pożądania.
Autor stwierdza, że współcześnie występują zjawiska, które kwestionują
męską dominację, występuje naturalizacja orientacji homoseksualnej, lesbijskiej
czy biseksualnej. Wymienione mniejszości postrzegane są jako potencjalni
konsumenci. Orientacja seksualna staję się kwestią stylu. Profesor Melosik
zauważa także normalizację transwestytyzmu i tzw. drag queens (mężczyźni
przebierający się za kobiety, celem jest zabawa i ekscesy uwodzenia). Wobec tych
normalizacji lesbijka czy biseksualna kobieta zdecydowanie zakwestionuje pozycję
mężczyzny jako osoby potrafiącej dać przyjemność.
Innym dodatkowym męskim problemem jest kobieta wyzwolona. Autor
stwierdza, że w przeszłości kobieta redukowana była do obiektu seksualnego,
miała być źródłem męskiej przyjemności i redukowania napięcia, miała być
dekoracyjna, delikatna i skromna. Jej wiotkie ciało symbolizowało duchową
transcendencję i zwycięstwo nad seksualnymi żądaniami.
Dziś, to kobiety często traktują mężczyzn jako podmioty seksualnego
pożądania. Często to wykształcone, pewne siebie kobiety, propagują tzw. zimny
seks. Wchodzą one w związki z mężczyznami dla „samego seksu”. Związek
emocjonalny traktują jako zagrożenie ich wolności, seks ma charakter techniczny,
nie jest oparty na kontakcie psychicznym z partnerem. Stąd właśnie taka eksplozja
kobiecej seksualności jest czynnikiem kryzysu męskości. Mężczyzna, który nie jest
efektywny seksualnie jest odrzucany, gdyż nie spełnia potrzeb kobiety wyzwolonej
seksualnie. To często kobieta przejmuję rolę dominującą w stosunkach seksu25
26
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alnych. W części męskich opinii, obraz współczesnej kobiety to obraz kobiety fatalnej, która uwodzi, wykorzystuje i porzuca, a także poniża, upokarza i ośmiesza.
Jednakże dzisiejszy świat nie jest tak czarno-biały, jak przedstawiają to
niektórzy badacze. Również w męskim świecie wyłania się obraz mężczyzny
sukcesu. Jest dobrze wykształcony, nosi doskonale skrojone ubrania uszyte
z najlepszych materiałów. Współczesny mężczyzna sukcesu nie pozwala sobie na
odejście od konwencji, czy ekstrawagancję. Jego ubiór powinien odzwierciedlać
jego osobowość, czyli siłę woli, stanowczość, stabilność emocjonalną, racjonalność. W kontaktach damsko-męskich wygląd ma ogromne znaczenie. Wyemancypowane kobiety stawiają partnerom wyższe wymagania, chcą by byli zadbani
i eleganccy. Skutkuje to zwiększonym zainteresowaniem mężczyzn dbaniem
o swój wygląd, pielęgnacją ciała oraz modą. Dawniej sposób ubierania jasno
określał pozycję społeczną, status, a przede wszystkim płeć danej osoby. Dziś
garnitur nie jest zarezerwowany tylko dla panów, kolorowe dodatki ważne są nie
tylko dla pań. Mężczyźni zaczęli przywiązywać wagę do tego, w co się ubierają
27
i jak wyglądają. Panowie zdają sobie sprawę z tego, że konkurencja na rynku
pracy ze strony kobiet jest coraz większa, oraz że same kwalifikacje i wykształcenie nie zapewnią sukcesu, tym bardziej jeśli ma je coraz więcej osób. Konieczne
jest zatem wyróżnienie się w inny sposób, konieczna jest dobra prezentacja.
Ma ona szczególne znaczenie w cieszących się ostatnio coraz większym powodzeniem zawodach związanych z mediami, gdzie bezpośredni kontakt z klientem
może odegrać kluczową rolę. Wygląd stał się jednym z istotnych czynników
28
w walce o sukces zawodowy”.
Niestety, badania pokazują także, że część dobrze wykształconych i zajmujących wysokie stanowiska oraz dobrze zarabiających mężczyzn uważa, że ich
przeznaczeniem jest osiągać sukcesy w świecie, podczas gdy rolą kobiety jest
bycie ekspertem w sprawach domowych.
Mimo, że siła fizyczna odgrywa coraz mniejszą rolę w życiu codziennym,
to w dalszym ciągu symbolicznym atrybutem męskości są mięśnie, które mają
stanowić przedmiot dominacji mężczyzny. Stąd też to właśnie wykształcony
mężczyzna jest w znacznej większości bywalcem, siłowni, saun czy basenów. Nie
stroni on także od zakładów kosmetycznych czy renomowanych spa.
Aczkolwiek możemy zauważyć także, iż w obliczu zmieniających się poglądów
na temat tego co stanowi prawdziwą męskość, współczesny mężczyzna miota się
między postawą macho, a delikatną i empatyczną, zdolną – podobnie jak kobieta –
do głębokiej ekspresji swoich uczuć. Podobny problem powstaje w przypadku ciała
męskiego; stąd wizerunki mężczyzn-kulturystów i mężczyzn o fizyczności
29
adrogynicznej. Mężczyzna o takim typie urody jest wysoki, szczupły, posiada
delikatne, wręcz kobiece rysy twarzy. Panowie mają duże oczy, wydatne usta oraz
długie i gęste rzęsy (których z pewnością pozazdrościć im może niejedna kobieta).
Zaciera się wyraźna niegdyś granica pomiędzy tym, co typowo męskie a tym,
co żeńskie. Zjawisko uniseksualizacji oraz unifikacji ról, wyglądu i tożsamości jest
coraz bardziej popularne i powoli przestaje szokować. Kobiety zdobywają wykształcenie i kwalifikacje, robią karierę w dowolnie przez siebie wybranych zawodach.
27
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Mężczyźni natomiast odkrywają swój kobiecy pierwiastek także w typowo kobiecych dotychczas zawodach modela czy tancerza erotycznego, które niekoniecznie
30
muszą być odbierane jako świadczące o zniewieścieniu.
We współczesnych społeczeństwach, co nietrudno to zauważyć, kobiety
dominują liczebnie. Ruchy społeczne i organizacje feministyczne domagają się
równouprawnienia dla kobiet w każdej dziedzinie życia. Panie żądają równych
praw w życiu politycznym, gospodarczym i na niwie zawodowej. Parytet miejsc
w parlamencie, równe prawa w karierze zawodowej, w wynagrodzeniu za pracę,
równy podział obowiązków rodzinnych i wiele równości we wszystkich dziedzinach
życia, włącznie z kapłaństwem i służbą w armii i innych resortach siłowych oraz
na najwyższych szczeblach państwowych. Przykładem może być premier Islandii,
która odniosła polityczny sukces dzięki kampanii głoszącej hasła skierowane
przeciwko „męskiej elicie”, która zniszczyła system bankowy kraju, a po swoim
wyborczym zwycięstwie obwieściła koniec „ery testosteronu”.
Zastanówmy się, czy takie zmiany są korzystne dla pań, czy kobiety nie stracą
na takim równouprawnieniu.
Dane statystyczne wskazują, że kobiety dominują liczebnie w społeczeństwach współczesnych (mówimy o krajach z relacjami małżeńskimi monogamicznymi), a więc nie każda kobieta wyjdzie za mąż. Kobiety żyją dłużej niż
mężczyźni, ale ich cykl i naturalne możliwości rozrodcze z reguły zanikają około
50 roku życia (co prawda medycyna może je wydłużyć, ale co na tym zyskają
panie? – oczywiście może się urealnić efekt z filmu „Seksmisja”). Porody kobiet po
40 roku życia obarczone są ryzkiem utraty zdrowia własnego i niemowlaka.
Czy kobietom na tym zależy?
Co raz więcej kobiet studiuje i pracuje, więc uważa, że mężczyźni powinni
przejąć część obowiązków domowych. I to jest główny powód oporu ze strony
mężczyzn. Dzisiaj pracujące panie są bardzo ambitne, przedsiębiorcze (oczywiście
nie wszystkie, ale znaczna ich większość), zabierają miejsca pracy dla mężczyzn,
rywalizują z nimi o wyższe stanowiska i wynagrodzenia, pragną być lepsze
od nich. A kiedy przegrywają rywalizację, to z reguły planują zemstę czy to na
wygranym, czy na pracodawcy.
Sami mężczyźni wówczas popełniają błąd. W większości przypadków, kiedy
pracodawcą jest mężczyzna, to dla świętego spokoju, aby nie być posądzonym
o wszelkiego rodzaju mobbing ustępuje z pola walki i awansuje je na wyższe
stanowisko. W przypadku pracodawcy-kobiety sprawy mają się inaczej, z reguły
pracodawczyni próbuje się pozbyć tak ambitnej podwładnej, aby w przyszłości jej
nie zagrażała. Z obserwacji wynika, że kobiety ambitne nie tolerują się wzajemnie
oraz walczą czasami jawnie, a z reguły zawsze w ukryty sposób między sobą
o wizerunek lepszego pracownika. Wśród mężczyzn rywalizacja nie wygląda aż tak
drastycznie.
Z badań wynika, iż panie w poszukiwaniu pracy są aktywniejsze, wykazują
większą inicjatywę od mężczyzn, choć oczywiście nie nadają się do każdego
zawodu i do każdej pracy, ale w sferze usług szybciej znajdują zatrudnienie
niż mężczyźni. A musimy pamiętać o tym, że sfera usług daje zatrudnienie dla
ok. 75% pracujących. A skoro tak, to kobiety zapewne za kilka lat będą stanowiły
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większość zatrudnionych i to na nie spadnie większy ciężar dokładania do budżetu
domowego i do budżetu państwa.
Do tej pory to mężczyzna był głową rodziny i to on powinien ją utrzymać
i zapewnić bezpieczeństwo. On powinien zarabiać tyle, aby kobieta mogła bez
troski zająć się wychowywaniem dzieci i ogniskiem domowym. No tak, można
powiedzieć, że ten pogląd jest staromodny i równa się stwierdzeniu „kobieta- kura
domowa”. W moim przekonaniu jest to pogląd mylący. Kobiety w wieku 18- 35 lat
pragną zdobyć odpowiednie wykształcenie, intratne stanowisko, zapewnić sobie
odpowiedni standard życia, a dopiero później poszukać partnera, założyć rodzinę
i urodzić dziecko (jedno dziecko – żeby mu zapewnić odpowiednie warunki i dobry
start w życiu). Większość wykształconych mężczyzn myśli podobnie, a więc przy
takim toku rozumowania, „młodzi rodzice” będą statystycznie po 30. z planowanym jednym dzieckiem (któremu przypadnie w udziale zaszczyt popracować
na utrzymanie emerytalne obojga rodziców). No chyba, że się zmieni diametralnie
system emerytalny, już na dzień dzisiejszy określany jako niewydolny.
Wniosek, jest taki, że kiedy kobiety zdobędą większość stanowisk w systemie
pracy, wtedy mężczyźni pójdą na bezrobocie, więc będą siedzieć w domu.
Sfrustrowani, bezmyślnie oglądający telewizję, będą zmuszeni do podjęcia kobiecych obowiązków domowych. Przyjdzie im sprzątać, gotować, prać, prasować,
zająć się dziećmi i wszystko robić za kobiety, przejmując ich role, (w przypadku nie
podjęcia się takiej roli – awantury w domu będą nieuniknione, a konsekwencją
może być duża liczba rozwodów). A te zestresowane, przemęczone kobiety,
wracające z pracy i narzekające jak to tam jest ciężko, będą szukały odpoczynku,
nie mając siły na zajęcie się dziećmi i domem. Oczywiście relaks w postaci
fryzjera, zakupów, sauny, basenu, spotkań towarzyskich z koleżankami i innych
rozrywek (czyli tego, co do tej pory było zarezerwowane dla mężczyzn). I właśnie
w taki sposób kobiety będą się zamieniać rolami z mężczyznami – myślę
tu o tradycyjnym małżeństwie kobieta – mężczyzna. Póki co, tylko jednej roli nie
będą mogli na razie wypełnić – mężczyzna roli biologicznej matki, a kobieta roli
biologicznego ojca. Ale medycyna czyni postęp i może kiedyś w przyszłości
nastąpi ten „cud”.
Oczywiście tzw. ideologia gender, czyli płeć w sensie kulturowym oraz
wynikająca z niej tożsamość osobista (kim jestem biologicznie, a kim się czuję
emocjonalnie) ma również wpływ na postępującą zamianę ról społecznych. Część
mężczyzn czuje się kobietami i odwrotnie. Medycyna i prawo „pomalutku” pozwala
im na taką zamianę poprzez zmianę techniczną (operacje medyczne) i zmiany
w kodeksie prawnym. Pomijam tutaj związki i relacje homoseksualne i lesbijskie,
gdzie można się umówić na pełnienie określonej roli: mężczyzny czy kobiety
w sensie emocjonalnym. Ktoś pełni rolę mężczyzny – ojca, a ktoś pełni rolę kobiety matki (jeśli mają dzieci z poprzednich związków lub je adoptowali). W tym
przypadku istota sprawy jest poważniejsza. Jak argumentują badacze, dziecko
wychowane w takiej rodzinie ma wypaczony obraz rodziny, często jest wyśmiewane i krytykowane przez inne dzieci (choć nie jest to jego wina). W istocie
pomijam również społeczeństwa z zachowanym i utrwalonym przez wieki
stereotypem rodziny np. plemienne, gdzie utrwalone są określone role, poza
społeczeństwem amazonek, w zasadzie wszystkie te społeczeństwa zachowały
status quo w relacjach kobieta – mężczyzna.
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Jak zaznaczyłam, mnie interesuje współczesne społeczeństwo w krajach
europejskich. Społeczeństwo wykształcone z ugruntowanym podziałem społecznym, dobrze zorganizowane i w miarę zamożne jako całość na tle innych
społeczeństw w świecie.
I co się dzieje? Kryzys gospodarczy i społeczny daje o sobie znać. Skutki
bezrobocia wśród młodych ludzi, szczególnie wśród mężczyzn doprowadzają
właśnie do takiej sytuacji, że mieszkają oni wspólnie z rodzicami, będąc na ich
utrzymaniu, że z reguły nie wykazują wytrwałości w poszukiwaniu pracy (która jest,
ale za mało godne wynagrodzenie), więc lepiej przedłużyć sobie „dzieciństwo”
kosztem rodziców lub zasiłku socjalnego. Właśnie w ten sposób również tracą
poczucie” męskości” i odpowiedzialności, winę za taki stan rzeczy przerzucają
na rządzących. A biurokraci ferują nam nowe przepisy, mniej czy bardziej mądre
lub głupie, np. krzywizna banana.
Wymienione wcześniej czynniki dotyczące kryzysu męskości oraz poglądy
i działania feministek na temat równouprawnienia płci mogą się w przyszłości
okazać zgubne zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Można zakładać,
że panowie zniewieścieją w sposobie zachowania i wyglądu, natomiast panie
„zmężnieją” po fitnessie. I być może w niedalekiej przyszłości rzeczywiście
zamienią się rolami w swoich związkach i nie tylko. Czy to jest możliwe?
Teoretycznie, po analizie sytuacji w relacjach damsko-męskich wszystko jest
możliwe, a przyszłość z pewnością odpowie na to pytanie.
Streszczenie
Współczesny świat jest zdominowany problemami wszelakiej natury,
począwszy od politycznych a skończywszy na społecznych. Jednym z problemów
dyskusyjnych toczących się wśród psychologów i socjologów jest kryzys męskości,
który ma bezpośrednie przełożenie na relacje damsko-męskie. Z uwagi na fakt
nieustannie zmieniających się poglądów dotyczących prawdziwej męskości,
współcześni mężczyźni miotają się pomiędzy postawą twardego macho, a postawą
delikatną, empatyczną oraz tak jak kobiety zdolną do ekspresji własnych uczuć.
Taki sam problem dotyka ciała męskiego, czego rezultatem są współistniejące
wizerunki: mężczyzn-kulturystów oraz mężczyzn charakteryzujących się fizycznością adrogyniczną. Stąd też naukowcy próbują wyjaśnić zachodzące zjawisko
feminizacji mężczyzn w obszarze psychologicznym oraz w badaniach socjologicznych. Zastanawiają się jakie skutki może przynieść to zjawisko dla przyszłości.
Czy mężczyźni zamienią się rolami społecznymi z kobietami?
Słowa kluczowe: płeć, płeć biologiczna, płeć kulturowa, konflikt płci
Summary
The contemporary world is dominated by problems of all nature, ranging from
political to social. One of the discussion problems that arise among psychologists
and sociologists is the crisis of masculinity, which has a direct impact on malefemale relations. Due to the constantly changing views about true masculinity,
modern men are juggling between the attitude of a tough macho and a delicate,
empathetic attitude, as well as women capable of expressing their own feelings.
The same problem affects the male body, which results in coexisting images:
men – bodybuilders and men characterized by adrogynous physics. Therefore, the
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scientists try to explain the phenomenon of men's feminization in the psychological
area and in sociological research. They wonder what effects this phenomenon may
bring for the future. Will men turn into social roles with women?
Key words: sex, biological sex, gender, gender conflict
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RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE W PRZESTRZENI NOWYCH
TECHNOLOGII – PERSPEKTYWA OSÓB MŁODYCH

Wprowadzenie
Starość i kontekst nowych technologii stanowią popularny obszar projektów
badawczych oraz analiz popularnonaukowych w ostatnich dekadach. Motywów
tego zainteresowania można szukać w aktualnych czynnikach demograficznych,
kulturowych jak również ekonomicznych. Ważną pozycję w tych debatach zajmuje
również młode pokolenie, naturalnie związane z tym co nowe, ukierunkowane
na przyszłość, otwarte i podlegające dynamicznym zmianom. Starość wydaje się
pozostawać w opozycji do technologicznego postępu, orientacji w świecie nowych
mediów i umiejętności korzystania z urządzeń dających do nich dostęp. Jednak to,
co z definicji wydaje się sprzeczne (starość i młodość, tradycja i postęp, klasyczne
rozwiązania komunikacyjne i nowe technologie informacyjne) w rzeczywistości
może nie wykluczać się, a nawet tworzyć obszar wzajemnego rozwoju. Muszą
jednak zaistnieć ku temu stosowne warunki. Zamierzeniem niniejszego tekstu jest
prezentacja głosu w dyskusji nad możliwością tworzenia i rozwijania międzypokoleniowych relacji w przestrzeni nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
Podbudowana jest ona wynikami empirycznych badań obrazujących jedną
płaszczyznę tego potencjalnego i pożądanego dialogu – opinie osób młodych na
temat korzystania z nowych technologii przez seniorów. Celem przeprowadzonych
badań było określenie, w jaki sposób osoby młode postrzegają sposoby radzenia
sobie seniorów ze współczesnymi wyzwaniami technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Uzyskane wyniki, zestawione z teoretycznymi zagadnieniami
dotyczącymi relacji międzypokoleniowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obydwu pokoleń oraz przykładami dobrych praktyk w tym zakresie,
służyć będą refleksji nad potrzebą i realnymi możliwościami dialogu międzypokoleniowego w płaszczyźnie nowych mediów.
Starość wobec wyzwań ery IT
Rozpocząć należałoby od podstawowych ustaleń definicyjnych. Pierwszym
istotnym terminem jest starość, której jednoznaczne określenie napotyka wiele
trudności, ze swej natury jest ona bowiem zjawiskiem wysoko zróżnicowanym.
Z tego powodu ujmowana jest w określonych kontekstach: biologicznym
(np. komórkowe i fizjologiczne procesy degeneracyjne), demograficznym (wiek),
psychologicznym (specyfika funkcjonowania w aspekcie emocjonalnym i poznawczym, charakterystyczne doświadczenia i zadania rozwojowe), społecznym (pełnione role społeczne, np. dziadka, emeryta), ekonomicznym (potencjał pracy – wiek
poprodukcyjny), socjalnym (kwestie opieki, świadczeń), które tworzą wieloaspek-

374
_____________________________________________________________________________

1

towy obraz starzenia się człowieka. Za graniczny próg starości przyjmuje
się umownie 60. lub 65. rok życia (WHO), choć nie jest to próg wiążący. Dla
podkreślenia wewnętrznego zróżnicowania tego okresu życia wyodrębnia się trzy
przedziały demograficzne: wczesną starość (ang. young-old) – 60.-74. r. ż., późną
starość (ang. old-old) – 75.-89. r. ż. oraz długowieczność (ang. longlife) powyżej
90. r. ż. Tak syntetycznie określona starość wiąże się z szeregiem zmian
zachodzących w funkcjonowaniu człowieka, które pociągają za sobą konieczność
adaptacji do samego procesu starzenia się (w tym do spadku sprawności), ale
również do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, zmian społecznokulturowych i technologicznych. Niebagatelną rolę w procesach adaptacyjnych
odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), które z definicji, służą
nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji ze światem zewnętrznym poprzez
2
przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji w formie elektronicznej.
Charakteryzują się one dynamicznym rozwojem stosownym do postępu naukowego, technicznego i informacyjnego w społeczeństwie. Osoby starsze doświadczają
tych przemian w sposób szczególny. Wiele rozwiązań komunikacyjnych, które nie
były wspominane nawet w sferze śmiałych projektów naukowo-technicznych
w czasach ich młodości, stanowi dziś element trwale wrośnięty w świat codziennych relacji międzyludzkich. Co więcej, nowe technologie stają się dominującym
kanałem przekazu informacji. Coraz częściej kontakt ze światem oznacza
umiejętność korzystania z komputera, telefonu komórkowego, iPada, dekodera,
czy telewizora z wieloma funkcjami i dużą ilością programów. Wydaje się zatem,
że możliwe są dwa kierunki zmian dotyczące starszego pokolenia i technologii
w społeczeństwie informacyjnym: adaptacja bądź marginalizacja i wykluczenie
seniorów. W celu zapobiegania, niestety realnie występującej, drugiej opcji
podejmowane są różnorodne działania z zakresu edukacji medialnej (szerzej
o nich w kolejnej części tekstu), przynoszące pozytywne rezultaty w postaci
stopniowego wzrostu liczby osób starszych, korzystających z komputera i Internetu, posługujących się nimi w codziennych aktywnościach i kontaktach z innymi.
Fakt ten stanowi kontrargument dla stereotypowego postrzegania seniorów jako
„wylogowanych” ze świata nowych technologii. Osoby młode z kolei wydają się być
pokoleniem „naturalnie zdigitalizowanym”, od pierwszych lat życia poznającym
rzeczywistość przez pryzmat szklanego wyświetlacza, dla którego umiejętność
obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń wydaje się być „wyssana
z mlekiem matki”. Rysuje się zatem płaszczyzna wzajemnych interakcji między
pokoleniami budowana na zasadzie wymiany kompetencji. Pojawia się jednak
pytanie o ich obustronność, warunki ich pomyślnego przebiegu w przestrzeni
wirtualnego świata oraz o wyjściowe wzajemne nastawienie, stanowiące podstawę
do budowania relacji. Zagadnienia te staną się przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

1

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa
2006, s. 45-48.
2
Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat
2006-2010. Warszawa 2010, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_20062010.pdf, s. 7 (pobrano 30.10.2017 r.).
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Rola relacji międzypokoleniowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu
cyfrowemu seniorów
3
Seniorzy stanowią grupę społeczną najrzadziej korzystającą z Internetu,
mimo stałego wzrostu liczby starszych użytkowników (na przestrzeni lat 2003-2013
4
wzrost ten wyniósł dla grupy wiekowej 60-64 lata ok. 33%, dla grupy 65+ ok.13%).
W 2015 roku z Internetu korzystało 39%osób wieku 55-64 lata oraz 15% w wieku
65+ w porównaniu z 97% osób w przedziale wiekowym 18-24 lat lub 95% wieku
5
25-34 lat. Fakt ten wskazuje na wciąż obecne zjawisko cyfrowego wykluczenia
osób starszych, skutkującego ograniczeniem możliwości pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym, a także pogłębianiem się istnieją6
cych nierówności społecznych. Do głównych motywów niskiej partycypacji
seniorów w świecie nowych mediów należą przyczyny obiektywne: ograniczenia
finansowe i techniczne – brak dostępu do komputera i Internetu ale również
subiektywne, związane z dynamiką zmian psychofizycznych w okresie starości –
osłabienia zmysłów, procesów percepcji, pamięci, które skutkować mogą stopniowym wycofywaniem się z aktywności, a także trudnościami adaptacyjnymi, w tym
7
lękiem przed korzystaniem z nowych technologii. O ile materialne i technologiczne
przyczyny wykluczenia stopniowo maleją (coraz więcej seniorów ma dostęp
do komputera i Internetu), czynniki podmiotowe, związane z wewnętrzną motywacją i nastawieniem do nowych technologii, wciąż odgrywają istotną rolę. Ich
przełamywanie wydaje się istotnym zadaniem dla coraz częściej realizowanych
programów i projektów, służących włączaniu seniorów w świat nowych mediów.
Na szczególną uwagę wśród nich zasługują te, które oparte są o współpracę
międzypokoleniową.
Przestrzeń Internetu i innych nowych mediów stanowić może naturalną
przestrzeń spotkania dla obydwu pokoleń. Jest to jednak spotkanie odmienne pod
względem pełnionych ról. Następuje ich swoista zamiana, starsi wcielają się w role
8
uczniów, młodzi – w rolę nauczycieli. To główny model działań międzypokoleniowych w obszarze ICT, z powodzeniem podejmowanych w Polsce i za granicą.
Realizowana w różnych konfiguracjach (indywidualnych i grupowych, środowiskowych i domowych) wymiana kompetencji w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego, staje się źródłem nie tylko nowej wiedzy
i umiejętności o charakterze technicznym, ale sprzyja również nawiązywaniu relacji, budowaniu umiejętności komunikacji, wreszcie wzajemnemu poznawaniu siebie
– sposobu bycia, punktu widzenia, istotnych wartości, pasji, możliwości i ograniczeń. Wśród polskich inicjatyw tego typu należy wymienić działalność krakowskiej
Szkoły @ktywnego Seniora – S@S (współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego), od 2007 roku realizującej różnorodne działa3

B. Szmigielska, A. Bąk, M. Hołda, E-seniorzy w świetle dotychczasowych badań (w:) B. Szmigielska
(red.), Senior zalogowany. Kraków 2014, s. 16.
4
Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa
2014, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Sp
oleczna_2013.pdf, s. 368 (pobrano 23.09.2017 r.).
5
CBOS, Internauci 2015. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF,
s. 2 (pobrano 23.09.2017 r.).
6
B. Szmigielska, A. Bąk, M. Hołda, E-seniorzy…, dz. cyt., s. 15.
7
Tamże, s. 14.
8
M. Hołda, Edukacja osób starszych w zakresie korzystania z Internetu (w:) B. Szmigielska (red.),
Edukacja w dwóch światach offline i online. Kraków 2011, s. 191, 198.

376
_____________________________________________________________________________

nia projektowe (krajowe i międzynarodowe), w których nowe technologie stanowią
trzon programu, tworząc płaszczyznę nabywania nowych kompetencji i wymiany
międzypokoleniowej. Są one środkiem (nie celem) do tworzenia wzajemnych
relacji, budowania społeczności lokalnej w oparciu o obustronne zaangażowanie
seniorów, pracowników biblioteki i wolontariuszy – reprezentantów różnych grup
wiekowych. Przykładami konkretnych projektów o charakterze międzypokoleniowym, realizowanych w S@S są: „RAZEM znaczy LEPIEJ” (ASOS 2012-2013),
„Students to Senior Citizens: ICT and Inter-Generation Communication” (Grundtvig
2007-2009), w których osoby młode uczestniczyły w roli trenerów obsługi nowych
technologii, a także lektorów języków obcych – „Meet in the library’ (Erasmus+
2015). Do rezultatów działalności S@S zaliczyć można m. in.: 1,5 tys. uczestników, którzy ukończyli kursy komputerowe, organizację pięciu Międzynarodowych
Olimpiad Komputerowych, konferencji dotyczących roli nowych technologii
w podnoszeniu jakości życia osób starszych, wydawnictwa prezentujące rezultaty
projektów, w tym Europejskiego podręcznika dla trenerów i seniorów dotyczącego
9
aktywności wolontariackiej osób starszych. Międzypokoleniowe projekty dotyczące nowych technologii mające na celu cyfrowe włączenie seniorów, realizowane
są w naszym kraju z dotacji publicznych i pozarządowych.
Jako przykład takiej współpracy wymienić można inicjatywę POLSKA
CYFROWA RÓWNYCH SZANS realizowaną w ramach projektu systemowego
„Działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do Internetu” przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Osią przedsięwzięcia jest działalność Latarników Polski Cyfrowej, wolontariuszy – lokalnych
animatorów, często przedstawicieli młodszych pokoleń, których celem jest stworzenie przyjaznych warunków i zachęta do korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych przez seniorów w ich środowiskach (bibliotekach, klubach,
remizach, świetlicach). Na przestrzeni trzech lat przeprowadzono 37 tys. zajęć
komputerowych, prowadzonych przez 3 tys. latarników, w których uczestniczyło
270 tys. osób. Jest to największa inicjatywa w Europie mająca na celu włączenie
osób 50+ w świat nowych technologii. Oprócz pokaźnej ilości produktów projektu –
zajęć, publikacji, konferencji, produkcji telewizyjnych, ważnym rezultatem
przedsięwzięcia jest niwelowanie psychologicznych barier związanych z korzystaniem z Internetu przez osoby starsze, poprzez fachowe podejście latarników,
nie tylko w aspekcie technologicznym, ale również interpersonalnym. Wielu
uczestników, jak również latarników wskazuje na radość i satysfakcję z zajęć
w pozytywnej, dostosowanej do potrzeb seniorów atmosferze, a także na nawiązywanie nowych kontaktów i budowanie więzi w społeczności lokalnej. Warto
również dodać, że jest to jeden z nielicznych projektów w obszarze ICT oparty
na długoterminowej pracy wolontariuszy, za którą nie otrzymują żadnego wyna10
grodzenia.
Kolejnym przykładem angażowania osób młodych w kampanie związane
z przeciwdziałaniem cyfrowemu wykluczeniu seniorów jest projekt Fundacji
Obserwatorium Zarządzania „Zaproś seniora do monitora”. Celem projektu było
pobudzenie współpracy między pokoleniami oraz zainspirowanie osób młodych
9

10

M. Jedlińska, Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu
cyfrowemu, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 2013, t. 18, nr 3, s. 125-137.
https://latarnicy.pl/blog/article/film-pcrs-ciag-dalszy-nastapi/ (pobrano 16.08.2017 r.).
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11

do zainteresowania się kwestią włączenia cyfrowego osób starszych. Nowe
media służyły do prezentacji w formie materiałów wideo, sposobów zachęty,
motywacji seniorów a zarazem korzyści płynących z korzystania z komputera
i Internetu. Ideą tego wideo konkursu – akcji społecznej było wskazanie roli, jaką
osoby młode z najbliższego otoczenia seniorów pełnią w nabywaniu przez nich
kompetencji cyfrowych.
Nie brak również inicjatyw koncentrujących się na specyficznych potrzebach
osób starszych. Poznanie potrzeb osób starszych i edukacja w zakresie
poszanowania tych potrzeb również stanowi ważny element budowania przestrzeni
zaufania i wsparcia seniorów przez osoby młode. Należy mieć na uwadze,
że włączanie osób starszych w świat nowych technologii wiąże się bowiem często
z przełamywaniem barier, wynikających z poczucia braku bezpieczeństwa w tym
świecie. Czasem obawy te są uzasadnione, jak chociażby strach przed oszustami
internetowymi, wyłudzającymi od seniorów dane lub pieniądze. Z tego względu
cenne są wszelkie inicjatywy typu Miejsce Przyjazne Seniorom lub Centrum
Inicjatyw Senioralnych, które oferują seniorom wsparcie w zakresie bezpiecznego
poruszania się w środowisku internetowym. W punktach tych coraz częściej
pracują młodzi specjaliści ds. nowych technologii, którzy są skłonni towarzyszyć
seniorowi, stawiającemu pierwsze kroki np. w świecie internetowych zakupów lub
12
bankowości elektronicznej.
W Poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych (www.centrumis.pl) z pomocy
specjalisty ds. komunikacji i nowych technologii seniorzy mogą korzystać od października 2016 roku. Zadaniem specjalisty jest tworzenie metodyki szkoleń, warsztatów, indywidualnych konsultacji związanych z nowymi technologami, ich
realizowanie, a także nawiązywanie kontaktów i przyjmowaniu ofert z organizacji,
instytucji czy firm dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów.
W 2016 roku w CentrumIS przeprowadzono 34 indywidualne konsultacje z seniorami, podczas których udzielono doraźną pomoc w zakresie działania i obsługi
nowych urządzeń (komputer/laptop, telefon/smartfon, tablet, cyfrowy aparat fotograficzny) oraz korzystania z Internetu. Z analiz poznańskiego CentrumIS wynika,
iż większość seniorów była zainteresowana ponowną konsultacją poszerzającą ich
wiedzę i umiejętności na kolejnych poziomach zaawansowania. W związku
z dużym zainteresowaniem konsultacjami zainicjowano program wolontariatu kom13
petencyjnego tzw. Łańcuszek komputerowy.
Wymienić należy również inicjatywy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych
„ę” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności finansowane w ramach programu grantowego Seniorzy w Akcji. Wiele z nich opierało się na wykorzystaniu
nowych mediów jako środka do społecznego włączenia seniorów i budowania
14
relacji międzypokoleniowych. Wartym wymienienia przykładem międzypokoleniowego spotkania wokół nowych technologii jest włoski projekt „Young and
seniors online together with Eldy” zrealizowany w ramach Europejskiego Roku
11

https://mac.gov.pl/files/wykluczenie_seniorow_dzialania_mac_-_material_dla_mediow_z.pdf (pobrano
3.01.2015 r.).
Poznański przewodnik seniorki i seniora, http://centrumis.pl/assets/files/publikacje%20CentrumIS/Po
znanski_Przewodnik_Seniorki_Seniora_2016.pdf, s. 28 (pobrano 9.02.2017 r.).
13
http://centrumis.pl/wolontariat-kompetencyjny.html (pobrano 09.02.2017 r.).
14
55+ Seniorzy w akcji, http://e.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/seniorzy_w_akcji.pdf (pobrano 6.09.
2017 r.).
12
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Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Uczestniczyło
w nim 20 tys. uczestników (10 tys. młodych wolontariuszy i 10 tys. seniorów)
a celem było nabycie umiejętności obsługi komputera przez starszych, dzięki
współpracy z uczniami szkół różnego stopnia występujących w roli „cyfrowych
pomocników” przy użyciu platformy internetowej Eldy, umożliwiającej uproszczony
dostęp do najważniejszych funkcji komputera i Internetu. Realizowana w lokalnych
społecznościach nauka obsługi komputera zaowocowała nabyciem nowych
umiejętności przez seniorów, jak również nowymi doświadczeniami dla obu stron
relacji międzypokoleniowej. Szczególnie podkreślana przez uczestników była
zamiana ról – młodych jako nauczycieli i seniorów jako ponownych uczniów,
dająca szansę wzajemnego poznania i ubogacenia. Dzięki projektowi i użyciu
języka platformy Eldy, dwa różne pokolenia mogły się porozumiewać, wymieniać
kompetencje i wiedzę. Młodzi mieli szansę opowiedzieć o swoich odczuciach
i oczekiwaniach, starsi o wspomnieniach, doświadczeniach i wartościach, co służy15
ło budowaniu solidarności międzypokoleniowej.
Cyfrowe włączenie seniorów stanowi dynamicznie rozwijający się obszar
działań społecznych, liczba tego rodzaju inicjatyw wzrasta. Powyższe przykłady
służą jedynie zilustrowaniu ich międzypokoleniowego wymiaru. Szczególna
wartość kontaktów międzypokoleniowych w obszarze nowych technologii związana
jest z kilkoma faktami. Dają one seniorom szanse nabywania nowych kompetencji
w przyjaznym środowisku, często rodzinnym, lokalnym, czy sąsiedzkim, w którym
czują się pewniej i bezpieczniej dzięki wsparciu osób młodych. Sprzyja temu
również praca w nieformalnych, małych grupach i międzypokoleniowych parach.
Nieformalny kontekst, elastyczne, oparte na współpracy środowisko uczenia
sprzyja nabywaniu nowych kompetencji. Istotny jest również emocjonalny
16
i społeczny komponent uczenia się międzypokoleniowego. Służy on nie tylko
zdobywaniu wiedzy, ale również tworzeniu więzi między pokoleniami, przełamywaniu stereotypowego spojrzenia na młodszych bądź starszych, przejawów
17
dyskryminacji a także budowania postaw szacunku i zrozumienia. Ważnym
czynnikiem w tym procesie jest wspomniana zamiana ról między pokoleniami.
Młodzi występujący w roli pomocników, instruktorów, nauczycieli odkrywają
otwartość na nowe, chęć uczenia się u seniorów, którym zwyczajowo przypisuje
się rolę doradców i mentorów, skądinąd nie zawsze pozytywnie wartościowaną.
Starsi natomiast doceniają kompetencje i umiejętności młodego pokolenia, które
może wiele zaoferować, często w formie bezinteresownego wolontariatu.
Od strony metodycznej sposób interakcji międzypokoleniowych w obszarze
nowych technologii można określić wolontariatem kompetencji odnoszącym się
do dzielenia się swą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z innymi, źródłowo
18
związanym z obszarem pracy zawodowej, ale coraz częściej realizowanym
15

Pupils introduce seniors to the web, “Social Agenda. European Comission’s Magazine on Employment and Social Affairs”, 2012, nr 29, s. 17-18.
A. Bailey, O. Ngwenyama, Bridging the Gap in ICT Use. Interrogating Identity, Technology
and Interactions in Community Telecentres, “Information Technology for Development” 2010, t. 16,
nr 1, s. 72-73.
17
M.R.V. Patrício, A.J. Osório, Integrenerational Learning with ICT: A Case Study, “Studia Pedagogica”,
2016, t. 21, nr 2, s. 93-95.
18
Szerzej na ten temat w publikacji Wolontariat pracowniczy osób 55+. Wyzwania, obawy, korzyści.
http://wolontariatpracowniczy.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Wolontariat-pracowniczy-os%C3%B
3b-55_publikacja.pdf (pobrano 6.09.2017 r.).
16
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również w innych dziedzinach aktywności społecznej. Punktem wyjściowym
są bowiem bazowe, w pewien sposób naturalne, kompetencje młodego pokolenia
w obszarze nowych technologii, dzięki którym wytworzyć może się również międzypokoleniowa więź i zaangażowanie. Jest to z pewnością postulowana, pozytywna
rola relacji międzypokoleniowych w przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu
seniorów. Odrębną kwestią pozostaje ocena, na ile znaczenie tej roli jest obecne
w społecznej świadomości oraz przekonaniach młodszego i starszego pokolenia.
Opinie osób młodych na temat sposobów radzenia sobie przez seniorów
z nowymi technologiami
Celem przeprowadzonych badań było określenie, w jaki sposób osoby młode
postrzegają sposoby radzenia sobie seniorów ze współczesnymi wyzwaniami
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dane pozyskane w trakcie badań
miały przybliżyć opinie osób młodych na temat typowych barier, na jakie napotykają osoby starsze, chcące korzystać z nowych technologii. Starano się również
ustalić, jakie, zdaniem osób młodych, czynniki mogą wiązać się z niechęcią bądź
skłonnością do użytkowania urządzeń elektronicznych przez osoby starsze. Osoby
młode pytano również o formy wsparcia, z jakich korzystają seniorzy w dobie
masowej cyfryzacji życia społecznego. Analizy wykonano z uwzględnieniem
między innymi takich cech jak płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia
osoby młodej. Wyłoniony obraz poglądów osoby młodej na temat kluczowych
problemów seniora w dobie internetu posłużyć może jako punkt odniesienia dla
dyskusji nad wybranymi aspektami relacji międzypokoleniowych, które budowane
są i podtrzymywane w przestrzeni nowych technologii. Przedstawione niżej opinie
osób młodych mogą również w istotny sposób rzutować na projektowanie działań
w obszarze integracji międzypokoleniowej, angażowania młodzieży w działania
pomocowe dla osób starszych, a tym samym wzmacniania relacji społecznych
między omawianymi grupami wiekowymi.
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą
kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 214 osób, w tym 171 kobiet
(79,9%) i 43 mężczyzn (20,1%). Średnia wieku wyniosła niespełna 21 lat
(M = 20.74, SD = 1.7). Badania ankietowe przeprowadzone zostały wśród
mieszkańców wsi (48,6%), miasta-gminy (25,7%), miasta powiatowego (15,9%)
oraz miasta wojewódzkiego (9,8%). Zdecydowana większość osób badanych to
osoby studiu-jące (96,3%), 3 osoby nie studiujące zadeklarowały wykształcenie
średnie (1,4%), kolejne 5 osób – wykształcenie wyższe (2,3%). 145 osób (67,8%)
zadeklarowało, że nie zamieszkuje wspólnie z seniorem. Wspólne zamieszkanie
z seniorem wskazało 69 osób (32,2%). W artykule przedstawione zostały najważniejsze wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
Osoby młode zapytane o to, z jakich urządzeń elektronicznych korzystają
seniorzy w ich rodzinach odpowiadali, że najczęściej są to telewizor (99,1%), radio
(97,2%) telefon stacjonarny (79%) i telefon komórkowy (78%). Zdaniem osób młodych seniorzy najrzadziej korzystają z urządzeń wielofunkcyjnych (6,5%) oraz
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych (6,5%). Telewizja (97,7%), radio
(89,3%), gazety i czasopisma (91,1%) są tym samym najbardziej popularnymi
źródłami informacji dla seniorów. Najrzadziej seniorzy zdobywają informacje poprzez audiobooki (1,4%) i e-booki (0,5%). W spotkaniach środowiskowych, zdaniem
osób młodych, bierze udział zaledwie 14,5% seniorów. Ponad połowa osób star-
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szych (64,5%) pozyskuje informacje dzięki utrzymywaniu kontaktów towarzyskich.
Młodzi oceniali również poziom umiejętności obsługi wspomnianych urządzeń
przez seniorów. Osoby młode oceniają, że umiejętność korzystania z telewizora
oraz radia posiada odpowiednio 99,1% i 98,1% seniorów. 81,8% seniorów,
zdaniem młodych, nie potrafi korzystać z urządzeń wielofunkcyjnych oraz przenośnych odtwarzaczy multimedialnych (79,9%). Brak umiejętności może zatem stanowić podstawową barierę w korzystaniu z pełnej oferty urządzeń elektronicznych.
Więcej na temat charakterystyki barier czytelnik znajdzie w dalszej części artykułu.
W opinii osób młodych głównym celem pozyskiwania informacji przez
seniorów jest orientowanie się w wydarzeniach w środowisku lokalnym (94,4%).
78,5% osób młodych uważa, że celem pozyskiwania informacji przez seniorów jest
orientowanie się w wydarzeniach w kraju i za granicą. W opinii 88,8% młodych
celem pozyskiwania informacji przez seniora nie jest rozwój intelektualny. Podobnie jest w przypadku opinii na temat zdobywania nowej wiedzy. 86,4% osób młodych uważa, że seniorzy w ich rodzinach nie pozyskują informacji w celu kształcenia ustawicznego.

Rysunek nr 1: Cel pozyskiwania informacji przez seniorów w opinii osób młodych
Źródło: Opracowanie własne

Grupą wsparcia dla seniorów w zakresie korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii jest zdaniem osób młodych przede wszystkim rodzina (79%).
64,5% osób młodych deklaruje, że samodzielnie pomaga seniorom w swojej
rodzinie w korzystaniu z wyżej wymienionych urządzeń i technologii. Z uzyskanych
danych wynika, że zdaniem młodych jedynie 21% osób starszych radzi sobie
w tym zakresie samodzielnie, a wsparciem nie są dla nich ani znajomi (0,9%) ani
kursy doskonalące (2,3%).
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Pogłębiona analiza form wsparcia wskazuje jednak, że pomoc dla seniorów
oferują najczęściej te osoby młode, które zamieszkują wspólnie z seniorem.
Tabela nr 1: Odsetek młodych osób wspierających seniorów w zakresie korzystania
z nowoczesnych technologii w podziale na formy zamieszkania (wartość Phi-Yula = 0.178;
p = 0.009)

Liczebność
Pomoc osoby
TAK
Procent
młodej
Liczebność
dla seniora
NIE
Procent
Ogółem
Liczebność
Procent
Źródło: Opracowanie własne

Zamieszkanie z seniorem
TAK
NIE
53
85
76,8%
58,6%
16
60
23,2%
41,4%
69
145
100%
100%

Ogółem
138
64,5%
76
35,5%
214
100%

Na pytanie o to, jakie informacje interesują seniorów, osoby młode odpowiadały, że najczęściej osoby starsze interesują się doniesieniami ze świata polityki
(81,8%) i gospodarki (75,2%). Zdaniem młodych, osoby starsze nie interesują
się ani światem nauki ani światem biznesu. 91,6% młodych uważa, że seniorzy
nie interesują się nauką. 89,7% młodych uważa, że seniorzy nie interesują się
biznesem.
Z przeprowadzonego badania wynika, że zdaniem osób młodych blisko
połowa osób starszych w ich rodzinach (44,4%) nie korzysta z internetu. Natomiast
w grupie korzystających, aż 82,7% seniorów nie korzysta z internetu samodzielnie.
W opinii młodych seniorzy korzystający z internetu otrzymują najczęściej wsparcie
ze strony innych osób, jednak tylko 15,9% osób młodych deklaruje, że samodzielnie udziela seniorom wsparcia w zakresie pozyskiwania informacji z internetu.
Problem braku umiejętności korzystania z urządzeń i technologii ujawniły
również odpowiedzi na pytania o powody korzystania lub nie korzystania
z internetu. Najwięcej osób młodych (60,7%) uważa, że seniorzy nie korzystają
z internetu ponieważ nie potrafią oni posługiwać się sprzętem elektronicznym.
Jednocześnie 26,6% młodych uważa, że seniorów nie interesują informacje
pochodzące z internetu. Ponad 90% osób młodych twierdzi, że seniorzy nie robią
zakupów przez internet i nie realizują w internecie swoich pasji. Zdaniem ponad
70% młodych internet nie jest dla seniorów przydatny w życiu codziennym, nie
stanowiąc dla nich ani źródła informacji ani narzędzia ułatwiającego komunikację
z innymi ludźmi.
Obraz aktywności seniora w opinii osób młodych jest raczej negatywny. Blisko
połowa młodych (48,6%) uważa, że seniorzy w ich rodzinach nie korzystają
z żadnych form aktywności kulturalnych i edukacyjnych. Seniorzy, którzy z takich
form korzystają, uczęszczają najczęściej do klubów seniora (23,8%), do kin
(19,6%) lub teatrów (18,2%). Zdaniem osób młodych ponad 90% seniorów nie
korzysta z oferty filharmonii, opery lub Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 94,4%
seniorów nie korzysta również z kursów doskonalących (językowych, obsługi
komputera, itp.).
Na pytanie badające wprost opinię osób młodych na temat barier, utrudniających seniorom korzystanie z nowych technologii, najwięcej osób udzieliło odpo-
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wiedzi, że tą barierą jest brak umiejętności (68,7%). Tylko 9,8% młodych twierdzi,
że seniorzy nie napotykają żadnych barier w tym zakresie. 45,3% młodych uważa,
że seniorzy niechętnie uczą się obsługi urządzeń i ta przyczyna decyduje o braku
korzystania z nowoczesnych technologii przez osoby starsze. Pogłębiona analiza
barier wskazuje, że na brak chęci do nauki obsługi nowych urządzeń u seniorów
wskazują przede wszystkim młodzi mężczyźni.
Tabela nr 2: Odsetek osób uważających, że brak chęci do nauki u seniorów jest
barierą w korzystaniu z nowoczesnych urządzeń w podziale na płeć osoby badanej (wartość
chi-kwadrat χ2 = 4,976; p = 0.026)

Opinia osoby młodej:
Brak chęci do nauki
jest barierą w korzystaniu
z nowoczesnych
urządzeń

TAK
NIE
Ogółem

Liczebność
Procent
Liczebność
Procent

Płeć osoby młodej
kobieta
mężczyzna
71
26
41,5%
60,5%
100
17
58,5%
39,5%

Liczebność
Procent

171
100%

43
100%

Ogółem
97
45,3%
117
54,7%
214
100%

Źródło: Opracowanie własne

Interesujący jest fakt, że 84,6% młodych wskazuje, że barierą dla korzystania
z nowoczesnych urządzeń nie są zbyt wysokie koszty urządzeń i usług. Jeśli osoby
młode wskazywały wysokie koszty jako barierę najczęściej należały one do grupy
osób, które nie zamieszkiwały wspólnie z seniorem (20,7%). Należy jednocześnie
rozważyć, czy to, iż młody respondent nie zamieszkuje z seniorem może powodować mniejszą orientację w wieloaspektowych przyczynach trudności seniora
i większą skłonność do wskazywania barier o charakterze czysto ekonomicznym.
Zdaniem osób młodych przeszkodą w korzystaniu z nowoczesnych technologii
przez seniorów nie są również względy zdrowotne. 94,4% młodych uważa, że stan
zdrowia seniora nie stanowi bariery w korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Rysunek nr 2: Bariery napotykane przez
z nowoczesnych technologii w opinii osób młodych
Źródło: Opracowanie własne

seniorów

podczas

korzystania
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Analiza porównawcza bieżących wyników oraz wyników uzyskanych
19
w badaniach prowadzonych wśród samych seniorów dostarcza interesujących
wniosków, wskazujących zarówno na punkty wspólne jak i rozbieżności w spojrzeniu młodszego i starszego pokolenia na uczestnictwo seniorów w świecie
nowych technologii. Obydwa pokolenia nie różnią się zasadniczo w opinii na temat
źródeł pozyskiwanych informacji, z których korzystają osoby starsze. Obydwa
pokolenia wskazują iż w pierwszej kolejności są to telewizor, prasa, radio oraz
przyznają audiobookom i ebookom końcowe pozycje. Zgodne są również
co do korzystania seniorów z Internetu – 50% badanych starszych osób przyznało,
że z niego korzysta a w opinii młodych respondentów 44% seniorów w ich
rodzinach nie jest użytkownikami Internetu. Ta dość przybliżona teza potwierdzać
może fakt wciąż istniejącego wykluczenia cyfrowego starszego pokolenia
i wskazywać na celowość działań ukierunkowanych na jego niwelowanie. Tożsame
są również wskazywane cele korzystania z nowych mediów przez seniorów,
są nimi: pozyskiwanie wiadomości z kraju i zagranicy, a także wiadomości
o środowisku lokalnym. Również bariery w użytkowaniu nowych mediów były
podobnie charakteryzowane przez obydwie grupy respondentów. Należały do nich
w pierwszej kolejności zbyt wysokie koszty usług, dalej brak umiejętności korzystania z nowych mediów bądź brak wiedzy o przydatności danych sprzętów, oraz
niechęć do nabywania kompetencji w tym zakresie. Stwierdzenie to wydaje się
w pewnym stopniu przeczyć prymarnej roli barier motywacyjnych, kompetencyjnych w korzystaniu z nowych mediów przez seniorów, sygnalizowanych
20
w literaturze przedmiotu. Być może jest tak, że wciąż aspekty materialne stanowią dla seniorów ważną przeszkodę w obecności w świecie nowych technologii.
Ważną zmienną jest również stan zdrowia seniorów. Starsi respondenci wiązali
korzystanie z nowych technologii z dobrym samopoczuciem, młodzi natomiast
uważali iż stan zdrowia nie stanowi bariery w tym zakresie. Warto jednak pamiętać,
że analizowane badania mają jedynie charakter wycinkowy, a objęte nimi grupy
respondentów są różnorodne pod względem parametrów socjodemograficznych.
Interesujące wydaje się natomiast zestawienie opinii respondentów obu grup
dotyczące roli wsparcia rodzinnego, w tym osób młodych, w nabywaniu i wykorzystywaniu umiejętności obsługi nowych technologii przez seniorów. Młodzi wskazywali na środowisko rodzinne, jako główne źródło wsparcia w korzystaniu z nowych
mediów, sami deklarując świadczenie tego rodzaju pomocy i wyrażając jednocześnie przekonanie o braku umiejętności samodzielnego korzystania z nowych
technologii przez osoby starsze. Nieco zaskakująca okazała się również ich opinia
o niskiej aktywności kulturalno-edukacyjnej seniorów oraz braku zainteresowania
seniorów światem nauki i biznesu. Trzeba zaznaczyć, że starość jest fenomenem
wysoko zróżnicowanym i zindywidualizowanym, a wskazana opinia młodych
respondentów może być w jakimś stopniu prawdziwa dla środowiska wiejskiego,
choć i tam zaobserwować można wzrost różnego rodzaju inicjatyw społecznych,
21
kulturalnych, edukacyjnych podejmowanych przez seniorów i dla seniorów.
19

O.M. Grabowska-Chenczke, P.A. Matysiak, Seniorzy wobec współczesnych wyzwań technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 2015, nr 4(29), s. 265-278.
B. Szmigielska, A. Bąk, M. Hołda, Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka”, 2012, nr 2, s. 143.
21
Zob. Aktywni i potrzebni. Gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom. Gminny Program Wspierania
Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2014-2016, http://www.sgpm.
krakow.pl/newsysn/kcfinder/upload/files/2015-12-02-1.pdf (pobrano 23.09.2017 r.).
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Co więcej, okazuje się, że fakt wspólnego zamieszkiwania pod jednym dachem
z młodymi nie determinuje w sposób znaczący korzystania z nowych mediów przez
osoby starsze. W porównywanych badaniach odsetek osób korzystających z urządzeń technologicznych i równocześnie pozostających w rodzinach był niemalże
taki sam jak wśród osób korzystających ze wspomnianych wyżej urządzeń
i mieszkających samodzielnie lub ze współmałżonkiem. Przekaz kompetencji
w zakresie nowych mediów nie zawsze napotyka na sprzyjający międzypokoleniowy grunt. Brak wydzielonego czasu, ram edukacyjnych, wzajemne niekoniecznie
pozytywne nastawienia – brak cierpliwości ze strony młodych, zażenowanie,
obawy ze strony starszych – mogą ostatecznie powodować brak wsparcia
22
seniorów w omawianym zakresie. Wydaje się również, że seniorzy są dziś jednak
bardziej aktywni edukacyjnie, poszukują nowej wiedzy i nowych form jej zdobywania. Zajęcia komputerowe są jednymi z najpopularniejszych i najchętniej
wybieranych (obok nauki języków obcych i zajęć sportowo-rekreacyjnych) w ofercie
edukacyjnej UTW, klubów, projektów społecznych, akademii senioralnych. Ich
usystematyzowany charakter, profesjonalne prowadzenie, także przez młodszych
instruktorów, sprzyja nabywaniu przez seniorów fachowej i precyzyjnej wiedzy
z zakresu nowych technologii, w niczym nie ustępującej kompetencjom młodszego
pokolenia, które nie zawsze w pełni wykorzystuje możliwości komputera
23
i Internetu, niejednokrotnie zaskakując poziomem.
Warto również odwołać się do wyników badań dotyczących postrzegania
młodych użytkowników komputera i Internetu przez osoby starsze. Badania Szmi24
gielskiej, Bąk i Jaszczak wskazują na zróżnicowanie opinii seniorów w zależności
od wieku młodszego pokolenia. Osoby dorosłe, ale młodsze od badanych respondentów, postrzegane są jako kompetentni i podziwiani użytkownicy Internetu, który
służy im do usprawniania codziennego funkcjonowania. Wskazywano również na
dużą łatwość nabywania umiejętności obsługi komputera przez młodsze pokolenie,
które niemalże od urodzenia obcuje z technologią. Nieco bardziej krytyczne
nastawienie prezentowali seniorzy wobec najmłodszych – pokolenia wnuków,
korzystających z Internetu. Wyrażali swoje obawy związane ze zbyt długim czasem
przebywania w sieci przez dzieci i młodzież, co oddziela od świata rzeczywistych
relacji i rodzi ryzyko uzależnienia. Akcentowali nierozłączność młodego pokolenia
ze światem nowych technologii, dla młodych oczywistą, a dla nich zadziwiającą
a niekiedy nawet niepokojącą.
Internet w życiu młodych jest stałym, naturalnym elementem codzienności,
dla seniorów zaś pewnego rodzaju innowacją, alternatywnym sposobem spędzania
25
wolnego czasu, choć wzrasta również liczba starszych użytkowników, wykorzystujących go do codziennych spraw: zakupów, płatności, korespondencji.
Niewątpliwie młodsze pokolenie w sposób łatwiejszy i intuicyjny nabiera kompetencji technologicznych już od pierwszych lat życia, uczenie się seniorów w tym
22
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zakresie może być zakłócone nawykami związanymi z korzystaniem z tradycyjnych
26
mediów i obarczone dozą niepewności. Przytoczone analizy wskazują zarówno
na wspólne mianowniki, jak i różnice we wzajemnym postrzeganiu siebie jako
użytkowników nowych mediów przez obydwa pokolenia. Dostarczają one ważnych
informacji przydatnych w konstruowaniu i realizowaniu programów dotyczących
cyfrowego włączania seniorów a zarazem budowania międzypokoleniowego
dialogu w przestrzeni nowych technologii.
Podsumowanie
We erze gospodarki opartej na wiedzy nikogo nie dziwi fakt, że technologie
informatyczne stają się dominującym kanałem przekazu informacji. Mogą
powodować bliższe poznanie świata przez zdobywanie informacji i komunikowanie
się z innymi na znaczne odległości, ale także przyczyniają się do wykluczania
osób, które nie przyswajają nowych rozwiązań. Wykorzystanie technologii
informatycznych wymaga zdobywania nowych umiejętności, takich jak korzystanie
z komputera, telefonu komórkowego, iPada, dekodera, czy telewizora z wieloma
funkcjami i dużą ilością programów. Umiejętności te charakteryzują współczesne
młode pokolenie. Pokolenie umownie nazywane starszym staje wobec wyzwania
podjęcia walki o adaptację w nowych realiach lub poddanie się cyfrowej
marginalizacji i wykluczeniu.
W badaniach podjęto istotną kwestię postrzegania seniorów jako „wylogowanych” ze świata nowych technologii, szczególnie akcentowaną przez osoby
młode, które same uważane są za pokolenie „naturalnie zdigitalizowane”. Innym
z problemów było oszacowanie możliwości powstania tzw. płaszczyzny
wzajemnych interakcji między pokoleniami budowanej na zasadzie wymiany
kompetencji. Przeprowadzane badania wskazały na kluczowy dla skuteczności
takich działań problem braku dwustronności zakładanej interakcji. Z opinii młodych
wyłania się bowiem obraz seniora niezdolnego, lub zdolnego tylko w minimalnym
stopniu, poznać podstawy działania wirtualnego świata. Wśród przyczyn cyfrowej
marginalizacji wskazano ponadto na kwestie obiektywne, trudne do jednostkowego
pokonania tj. ograniczenia finansowe i techniczne (brak dostępu do komputera
i Internetu), ale także biologiczne (związane z dynamiką zmian psychofizycznych
w okresie starości, m.in. osłabieniem zmysłów, procesów percepcji, pamięci).
Łącznie mogą one skutkować stopniowym wycofywaniem się z aktywności
w ogóle, a co dopiero z aktywności w sferze cyfrowej.
Przeprowadzone badania wskazały również na pozytywne zmiany w kwestiach „digitalizacji” seniorów. Okazuje się, że materialne i technologiczne przyczyny
wykluczenia stopniowo maleją, a coraz więcej seniorów ma dostęp do komputera
i Internetu. Korzystnie zmieniają się też takie kwestie jak wewnętrzna motywacja
i nastawienie do nowych technologii. Stanowią one pozytywne efekty realizacji
licznych programów i projektów służących włączaniu seniorów w świat nowych
mediów. Podkreślić należy, że niektóre z nich z dobrym skutkiem wykorzystują
zasadę współpracy międzypokoleniowej.
Wyłoniony w badaniach i zaprezentowany obraz poglądów osób młodych
na temat kluczowych problemów seniora w dobie wszechobecnego Internetu
stanowić może punkt odniesienia dla dalszych dyskusji zarówno nad kwestiami
26
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relacji międzypokoleniowych, jak i nad postawami samych seniorów. Mogą także
stać się wskazówką w projektowaniu działań w obszarze integracji międzypokoleniowej, angażowania młodzieży w działania pomocowe dla osób starszych, a tym
samym wzmacniania relacji społecznych między omawianymi grupami wiekowymi.
Streszczenie
W artykule przedstawiono nawiązano do problematyki wykluczenia cyfrowego
osób starszych. Rozważano kwestie braku wiedzy i umiejętności technicznej tych
osób. Analizowano je w kontekście możliwości budowania relacji międzypokoleniowych w przestrzeni nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Prowadzone
rozważania poparte zostały wynikami badań empirycznych, które pozwoliły na
zaprezentowanie jednej z płaszczyzn badanego problemu tj. opinii osób młodych
na temat korzystania seniorów z nowych technologii. Uzyskane wyniki, zestawione
z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi relacji międzypokoleniowych a także
roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obydwu pokoleń,
wskazały na zasadność podjęcia działań o charakterze edukacyjnym. Działania
takie objąć powinny zarówno osoby starsze, potencjalnie wykluczone cyfrowo oraz
osoby młode, dla których budowanie relacji w realnym świecie staje się coraz
bardziej złożonym wyzwaniem.
Słowa kluczowe: seniorzy, nowe technologie, wykluczenie cyfrowe, relacje
międzypokoleniowe
Summary
The article presents the problem of digital exclusion of the elderly people.
Issues of lack of knowledge and technical skills of these people were discussed.
That was analyzed in the context of the possibility of building intergeneration
relations in the space of modern communication technologies. The conducted
studies was supported by empirical research which allowed one of the questions
to be explored, i.e. the opinion of young on the use of new technologies by elderly
people. The results, combined with theoretical issues related to intergenerational
relations also the role of information and communication technologies in the lives
of both generations, had indicated on the importance of undertaking educational
activities. Such activities should include both elderly, the potentially digitally excluded and young people, for whom building relationships in the real world becomes
increasingly complex challenge.
Key words: seniors, modern technologies, digital exclusion, intergenerational
relations
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Introduction
Public sector is under increasing pressure to improve efficiency and the
quality of its operations. The pressure of the authorities, local communities,
stakeholders and the media stimulate the development of this sector and launch
modern management methods. In Poland, additional factor is necessity to adapt
to the standards of the European Union. The specificity of the public sector often
does not allow to direct transfer private sector management’s patterns.
It is characterized by the complexity of the influence of the environment and its
fragility (frequent political and legal changes), ambiguity of purposes, contradictory
expectations and preferences and fear of innovation. Another factor characterizing
the public sector is the limited financial resources which are subject to detailed
regulation and supervision. On the other hand, public sector institutions are not
underline competitive pressure and they are not profit-oriented. There are also no
objective criteria for its assessment. A separate and disputable topic is the division
of budgetary resources.
Therefore, it is important to create stimulators of rational management
of public funds and improve the quality of services provided by public sector
institutions. One of the most frequently used methods is a systematic comparative
1
study of the effficiency of public sector entities. Benchmarking can be considered
as a substitute for competitiveness and thus contributes to the efficient allocation
of public funds, to the efficiency of the processes being carried out, to the quality
of the services provided and to the improvement of the management of public
institutions.
The main purpose of this paper is to measure the efficiency of the technical
universities in Poland. Nonparametric methods of measuring the effectiveness
of business entities were used to evaluate the activity of higher education
2
institutions.
At the beginning of the nineties higher education in Poland is still changing.
Higher education system is divided into two sectors public and private. In total
in 2015 functioned in both sectors 415 institutions. The largest academic centers
are located in cities with large numbers of inhabitants. These are usually public
universities or technical universities. Warsaw and Krakow are the biggest city with
the largest number of students (Figure 1).

1
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Figure no 1: Number of students in academic year 2015/2016 according to
voivodships
Source: Central Statistical Office 2015

Since 2006, the number of students in higher education institutions (HEIs) has
been steadily decreasing. In 2015 there were approximately 1 405 000 students
in different types of HEI in Poland with 1 073 929 – in public HEIs and 329 900 – in
private HEIs. Compared with the previous year, the number of non-public higher
education institutions dropped as well as number of students in total. In average, in
public higher institutions there were 13 students per one teacher and in private
higher institutions 26 students per one teacher. There were 919 000 students at full
time studies and 486 200 students at part-time studies. In recent years, it can
be seen that students at public universities more likely choose full-time programs,
as opposed to private institutions. HEIs are the primary workplace for about 95 900
3
academic teachers, including 2 000 from abroad.
Poland in 1999, along with 29 other countries, signed the Bologna
Declaration. This is a document that aims is to make clear the principles and
4
harmonize the rules in European countries. The primary funding source for public
higher education institutions are from the government budget. Subsidies are
dedicated for education of full time of bachelor’s and master’s degree students,
PhD students, salaries of academic staff and facility maintenance. The size
of subsidy depends on the number of students, the PhD students, the number of
academic staff, the number of research grands, the number of licenses to award

3
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Higher Education Institutions and their Finances in 2011. 2012. 2013. 2014. 2015, Central Statistical
Office. Warsaw.
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PhD and higher doctorate degrees, the number of exchange students. In the same
5
time weights depend on different kind of study.
In 2015 subsidy for public HEIs amounted to about 13 billion PLN, out
of which 3 billion went to the technical universities. Recently, the Ministry
of Science and Higher Education has transformed the subsidy algorithm. The aim
of the changes is to improve the quality of education and reduce the masses
of studies. As a result, many universities reduced the number of students. These
changes will be for sure an interesting topic for researches about efficiency
of public higher education system.
Literature Review
The DEA method was used to measure the effectiveness of public sector units
in a number of research projects. It was used to assess the efficiency of cities,
hospitals, libraries and universities. Authors decided to examine the efficiency
of Polish technical universities, that is why the review of literature will be related
only to higher education system.
The DEA method has found a wide application in the area of higher education.
The results of the DEA analysis can provide valuable information to support the
management of higher education institutions. DEA not only makes it possible
to identify areas for improvement, but also to identify opportunities for improvement. It also allows to answer questions about for example the strengths and
weaknesses of the institution, the way to allocate funds between entities or their
optimal size.
Results show that there is no universal set of variables. The choice is often
limited by the availability of data and results from the experience of previous
research. Among the inputs the most often used are the number of teachers, the
number of non-scientific staff and financial expenses. In turn, the outputs include
number of publications, number of graduates and number of degrees awarded.
In Austria, the DEA methodology allowed to examine the efficiency of science
and technology departments. These faculties are most common in Austrian
universities. In addition, it is very easy to obtain data on didactics or researches.
The model consisted of two inputs (number of academic teachers, faculty area)
and twelve outputs (amount of funds, number of completed projects per total staff,
number of completed faculty projects, number of exams, number of monographs,
reports, presentations, number of other publications, number of patents received,
number of PhD students). According to authors of this project, it has been shown
that DEA method is better than traditional methods, based on simple indicators.
Using the method not only makes it possible to determine the efficiency of the
faculty, but it also helps to clarify the possibilities for improvement for each of them.
Empirical studies have shown that about half of the faculty surveyed were effective.
DEA models have shown scale effects and relatively high heterogeneity
of individuals. The superior performance of small and large units proves that there

5

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. 2012. Dz. U. 2012
nr 0, poz. 202.
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are no linear scale effects. The study positively verified the hypothesis that
6
successful individuals in science are also strong in teaching.
Next example was performed in South Africa. Based on 10 public universities
they investigated efficiency of these entities over four years. The data for the
analysis came from the South African Post-Secondary Education (SAPSE)
database. They tested seven models. As inputs they used total costs, financial
resources, number of students and number of employees. Output variables were
number of graduates and commitment to researches. Differences in efficiency
during the research period allowed to indicate the four main determinants
of university effectiveness. At first, more students caused higher efficiency. Also
higher number of students decreased unit costs of students’ education. Secondly,
the e of the student's education is related to the quality of recruitment. Thirdly, the
quality of academic staff (as measured by degrees and university degrees) has
a positive effect on efficiency. The fourth factor affecting efficiency is the amount
7
of fixed costs and the efficiency of financial management.
An example of the application of the DEA method in the higher education
sector is also the study of the efficiency of 45 Canadian universities. The analysis
used nine different models. The number of students divided by students by type
of studies, the number of research grants, etc. was included as output variables.
The number of academic staff divided into science and humanities, the number
of grantees, etc. was included as input variables. The universities were divided into
subgroups according to the Maclean's magazine, which presents an annual review
of Canadian higher education institutions. In Canady there are three types these
entities – comprehensive with medical school, comprehensive without medical
school and primarily undergraduate. The average efficiency was 94%. It was
emphasized that the study did not take into account the public service aspect as
a result of the functioning of the university. No other qualitative variables were also
included. Authors point out that DEA is a more reliable measure compared
to simple index-based methods and recommend it to study more homogeneous
8
units, such as faculties.
Another example is the study of efficiency and productivity changes over five
years of more than 500 vocational schools in England. During this time there were
five main types of these entities – general/tertiary colleges (vocational and
academic courses at various levels, both for young people and adults), Sixth Form
Colleges (the advanced level of academic courses for adolescents aged 16-19),
Specialist Colleges (art, dance, theater, agriculture, gardening, etc.), Specialist
Designated Institutions (for adults), External Institutions (for people with learning
problems). In DEA models authors used as inputs the number of students
and teachers. Additionally, they also took into account the environmental variable –
the socio-economic situation of students. It turned out that it had a significant
impact on the acquisition of education and its continuation or resignation.
Depending on the number of poor schoolchildren, the schools received an
6

7

8

K. Leitner, et al., The impact of size and specialisation on universities’ department performance:
A DEA analysis applied to Austrian universities, “Higher Education”, 2007, vol. 53 (4).
B. Taylor, G. Harris, Relative efficiency among South African universities: a data envelopment
analysis, “Higher Education”, 2004, vol. 47 (1).
M.L. McMillan, D. Datta, The relative Efficiencies of Canadian Universities: A DEA Perspective,
“Canadian Public Policy”, 1998, vol. 24(4).
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additional government grant to implement a policy to increase access to education
and to equalize educational opportunities. Authors also showed that gender,
ethnicity and unemployment rate have an impact on learning (girls and minorities
had greater consistency in pursuing educational goals. The average efficiency
of the sector amounted to between 82-86%. This is slightly lower in comparison
to similar studies in non-profit sectors in England, for example universities (average
efficiency of about 94%) or health care (average efficiency of over 90%). It has
been shown that Specialist Colleges have the highest average efficiency (average
9
89-95%), while General/Tertiary and External Colleges are least effective.
The efficiency of higher education institutions is very important in Poland
these days, especially in terms of the strategic challenges facing the higher
education system. Despite the high popularity of the DEA method, there are few
cases in which this method was used in Poland. The researches particularly
encompass the last few years, and the intensification of research during this period
is undoubtedly related to the situation of higher education in Poland country and its
financial condition.
DEA studies in Polish higher education are conducted on several levels.
These studies use both aggregated data for different types of universities and data
for individual institutions, but more numerous group of studies analyze selected
universities or their groups using individualized data.
In the first study, Pasewicz et al. presented the results of the analysis of the
efficiency of higher vocational schools. They showed that it is a group with
relatively high technical efficiency. The same authors in 2010 edition attempted
to evaluate the efficiency of 59 public higher education institutions (HEIs) for 20062008. As inputs they used gross earnings and the sum of other costs by type.
Outputs variables were the results of the university's activity – the sum of the funds
received for the studies and students of full-time studies and part-time studies. The
highest level efficiency has technical universities higher teacher education schools
10
and universities.
In the next study, Ćwiąkała-Małys analyzed five DEA models using data from
59 public HEIs from 2001-2007. Input variables included the number of academic
staff, the number of non-academic staff, operating costs, fixed assets, the amount
of the didactic subsidy and costs which are not direct connected with work costs.
Output variables contained the number of students and the number of graduates.
Author checked both constant returns to scale and variable returns to scale.
Based on the results she extracted four groups of higher education institutions:
(1) with efficiency above average and subsidies above average (universities),
(2) with efficiency below average and subsidies above average (mainly technical
universities), (3) with efficiency above average and subsidies below average
(academies of economics and higher teacher education schools), (4) with
efficiency below average and subsidies below average (agricultural academies and

9

S. Bradley, J. Johnes, A. Little, The measurement and determinants of efficiency and productivity
in the FE sector in England, “Lancaster University Management School Working Paper”, 2006.
10
W. Pasewicz, A. Wilczyński, M. Świtłyk, Efektywność państwowych wyższych szkół zawodowych
w latach 2004-2010, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 245. Wrocław
2012.
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physical academies). In addition, the author presented a proposal to modify the
11
subsidy algorithm for efficient use of resources.
Metodology
Evaluation of the efficiency of any organization is closely related to productivity. Productivity and its measurement is extensively understood and interpreted.
The main reason to analyze it is to optimize economic, public, administrative and
12
institutional activities, taking into consideration human and social factors.
It is important that each system uses different kinds of resources in certain
quantities and supplies certain quantities of products. Any ratio of created products
(goods or services) to the amount of used or consumed resources determines the
13
productivity of the examined system.
Public sector institution can be characterized by its input, resources and
transformation resources into effects. The effective use of resources can contribute
to higher productivity. Productivity can be defined as the quotient of the weighted
sum of effects to the weighted sum of inputs (having regard to the environment).
ENVIRONMENT

INPUTS 𝑥𝑖

TRANSFORMATION

i=1,2…. I

OUTPUTS 𝑦𝑗
j=1,2…. J

𝐽
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑦𝑗
𝐼
𝑖=1 𝑢𝑖 𝑥𝑖

where:
𝑥𝑖 - i-th intput
𝑦𝑗 - j-th output
𝑣𝑗 - weights assigned to j-th output
𝑢𝑖 - weights assigned to j-th input
I – number of inputs
J – number of outputs

Figure no 2: Concept of the DEA method
Source: E. Thanassoulis, Introduction to the theory and application of data envelopment analysis: a foundation text with integrated software. Kluwer Academic Publishers.
Boston 2003
11

A. Ćwiąkała-Małys, Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wroclaw 2009.
A. Kosieradzka, Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie (in:) A. Stabryła (ed.), Strategie
wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 2000.
13
A. Kosieradzka, S. Lis, Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy,
Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
12
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Results of productivity measurement allow assessing the effectiveness
of material, financial and human resources at the facility. It is also possible
to analyze entities against other objects in the same sector. It should also provide
an opportunity to point out realistic goals and formulate upgraded programs
to achieve the set aims.
Data Envelopment Analysis measure productive efficiency of Decision Making
Units (DMUs). The productivity of DMU is defined by the results determined by
the relationship between the input and output variables. Effective units create
14
a performance level.
Method is based on the best practice frontier. It assumes that all units should
be able to operate at the planned level of productivity in the sector. Units with lower
levels of productivity from the border are inefficient. Improvements in efficiency are
15
determined by comparison with results of effective units.
DEA examines the number of Decision Making Units (DMUs) with equally
defined inputs and outputs. A group of DMU can be represented by production,
trading or service companies. DEA methodology is used especially by public sector
entities, because financial ratios are not enough for the assessment of such
16
activities. That is why these entities often use DEA method.
Determining unit efficiency of the DEA method consists in solving for each
unit separately linear programming tasks. The form of the task depends on the
orientation of the model. In the case of an output-oriented model, effects are
maximized at specified inputs, while in the case of an input-oriented model, inputs
17
are minimized at unchanged effects levels.
DEA model that require constant returns to the scale approach are called
CCR model (from the first letters of the names of the method’s authors – Charnes,
Cooper and Rhodes or CRS model (Constant Returns to Scale). The models could
be used also in variable returns to scale - BCC model (from the names of the
model’s authors – Banker, Charnes, Cooper) or VRS (Variable Returns to Scale).
18
In this research CRS model will be used. CRS model is described by the formula:
𝐽

max 𝑧 = ∑
𝑗=1

𝑣𝑗,𝑚 𝑦𝑗,𝑚

with assumption:
𝐼

∑
𝐽

𝑖=1

𝑢𝑖,𝑚 𝑥𝑖,𝑚 = 1
𝐼

∑ 𝑣𝑗,𝑚 𝑦𝑗,𝑛 − ∑ 𝑢𝑖,𝑚 𝑥𝑖,𝑛 ≤ 0
𝑗=1
14

𝑖=1

W.W. Cooper et al., Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications,
References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers. Boston 2000.
15
J. Nazarko, I. Jakuszewicz, J. Urban, Metoda DEA w analizie jednostek produkcyjnych (in:)
J. Nazarko, L. Kiełtyka (ed.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Difin.
Warszawa 2008.
16
P. Chalos, J. Cherian, An application of Data Envelopment Analysis to public sector performance
measurement and accountability, “Journal of Accounting and Public Policy”, 1995, vol. 14(2).
17
R. Ramanathan, An introduction to Data Envelopment Analysis. A tool for performance measurement,
Sage Publications. New Delhi 2003.
18
W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu, Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic
Publishers. Boston 2004.
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𝑛 = 1,2, … , 𝑁
𝑢𝑖,𝑚 , 𝑣𝑗,𝑚 ≥ 𝜀; 𝑖 = 1,2, … , 𝐼; 𝑗 = 1,2, … , 𝐽
𝐼

min 𝑧 ′ = ∑

𝑖=1

′
𝑢𝑖,𝑚
𝑥𝑗,𝑚

with assumption:
𝐽

∑
𝑗=1

′
𝑣𝑗,𝑚
𝑦𝑗,𝑚 = 1

𝐽

𝑙

′
∑ 𝑣𝑗,𝑚
𝑦𝑗,𝑛
𝑗=1
′
′
𝑢𝑖,𝑚
, 𝑣𝑗,𝑚

′
− ∑ 𝑢𝑖,𝑚
𝑥𝑖,𝑛 ≤ 0
𝑖=1

𝑛 = 1,2, … , 𝑁
≥ 𝜀; 𝑖 = 1,2, … , 𝐼; 𝑗 = 1,2, … , 𝐽

where:
N – number of DMUs (Decision Making Units)
m – one DMU (Decision Making Unit) for which efficiency in measured
z – weighted sum of output m-th DMU
z’ – weighted sum of input m-th DMU
the rest of symbols are the same like in Figure 2.

DEA is non-parametric method and it does not require knowledge of the
functional relationship between inputs and outputs. The efficiency curve
19
is estimated on basis empirical data (inputs and outputs).
An important advantage of the method is also the possibility to include
environmental variables in the analysis. These variables illustrate factors beyond
the control of the DMU, but affecting its efficiency. For example, the socioeconomic origins of students may affect the results of their achievements at the
20
university, while the university does not affect the status of their families.
When evaluating, it is necessary to delineate the technical, allocation and cost
effectiveness.
Technological efficiency is the relationship between the productivity of an
object and the maximum productivity that can be obtained with the same
expenditure under certain technological conditions. It may be oriented on inputs
or outputs. In the first case, when measuring efficiency, it is useful to check that
the assumed effect size is achieved with a minimum amount of effort. In the
second one, it is measured whether the maximum effects are achieved with
21
specified expenditures.
The allocation efficiency can be measured when there is information about
input prices (input oriented) or effects (output oriented). This measure provides

19

E. Thanassoulis, Introduction to the theory and application of data envelopment analysis: a foundation
text with integrated software. Kluwer Academic Publishers. Boston 2003.
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21
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20

397
_____________________________________________________________________________

information on whether the combination of inputs or effects used is economically
22
appropriate.
Cost efficiency is measured by comparing the cost actually incurred with the
smallest cost at which the resulting effects can be obtained (based on the limit cost
function).
Results
Higher education institutions, like other public sector institutions, are under
increasing pressure to improve efficiency in spending public money, actively
seeking funding outside the state budget and gaining an education market. On the
one hand, the continuing problem of many universities is lack of financial
resources, and on the other hand, the costs of public higher education are
beginning to be difficult to support for many budgets – even wealthy countries.
Many examples show that it is necessary to increase research into the effectiveness of higher education system.
Information about the resources and learning outcomes in Poland are
available mainly at the aggregate level, for example by the type of schools. The
primary source of data statistics is cyclic publicized by the Central Statistical Office
– Higher Education Institutions and their Finances. Selected statistical data
(without financial data) for individual universities is published by Ministry of Science
and Higher Education. In Poland also exists Local Data Bank which is the largest
database of economy, society and environment. Unfortunately, in Poland there
is no publicly available database containing information on expenditures and
results of individual universities. The authors had to create whole database
because of the lack of overall source.
The following paper presents a study of the efficiency of 18 technical
universities, measured by DEA (Table 1). They were chosen because they are
homogeneous entities and sources were available for 2011-2015.
Table no 1: List of Decision Making Units (DMU)
Technical University
Bialystok University of Technology
Technical University of Częstochowa
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Gdańsk University of Technology
Silesian University of Technology in Gliwice
Kielce University of Technology
Technical University of Koszalin
AGH University of Science and Technology in Cracow
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Lublin University of Technology
Technical University of Łódź
Opole University of Technology
Poznań University of Technology
Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom
Rzeszów University of Technology
22

DMU
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15

A. Kosieradzka, S. Lis, Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy,
Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
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Technical University
Warsaw University of Technology
Wrocław University of Technology
University of Bielsko-Biała
Source: Own elaboration

DMU
U16
U17
U18

Model assumes constant returns to scale (CRS) which means that HEIs are
able to linearly scale the inputs and outputs without increasing or decreasing
efficiency. So there is no significant relationship between entities’ efficiency and
scales. To sum up, big universities are not more efficient than smaller ones
in changing inputs into outputs. In this study, author performs an input-orientation
perspective, aiming at identifying potential cases of waste of resources among the
several public HEIs in Poland.
The number of variables should not be too large because of the small number
of examined objects. It was assumed that the activity of the university is characterized by six variables – three inputs and three outputs (Table 2).
Table no 2: Model variables
𝐼1
𝐼2
𝐼3
𝑂1
𝑂2
𝑂3

Input variables

Output variables

Number of academic staff
Number of students
Operating costs
Number of graduates
23
Ranking
Patents

Source: Own elaboration

The table below shows the basic characteristics of all variables – minimum,
maximum, average and standard deviation (Table 3).
Table no 3: Descriptive statistics

Minimum

Number
of
students
5 678

Inputs
Number of
academic
staff
398.40

Maximum

34 217

2 504.40

Average

17 295

1 108.72

St.
9 534
636.05
deviation
Source: Own elaboration

Outputs
Operating
costs
62 603 200
684 803
000
277 014
249
201 398
776

Number
of
graduates
2 048

28.5

Number
of
patents
1.60

8 578

100.0

113.00

4 216

56.2

44.13

2 035

22.2

35.98

Ranking

At public technical universities in 2015 studied 301 400 people, which is 5.5%
less than in 2014. The highest number of students has Wroclaw University
of Technology – 34 217, but also in the high level are Warsaw University
23

Ranking – published by magazine „Perspektywy”. It is the annual ranking of polish higher education
institutions. Ranking includes prestige (10%), graduates on the labor market (25%), academic
potential (35%), teaching and learning (10%), innovation (5%), internationalization (15%).
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of Technology and AGH University of Science and Technology in Cracow. These
universities are located in the biggest cities in Poland with the greatest research
and development centers. The least the students are at University of Bielsko-Biała
and Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. The
similar ranking is presented with the number of academic staff and operating costs.
In 2015 in public technical universities were 15 students per one teacher. Big
institutions which are located in Warsaw, Krakow, Poznan or Wroclaw need more
academic teachers and non-academic staff than in smaller universities. That is why
operating costs are in very high level because they include salaries, insurances,
prime costs or balances of product state change and other costs of operating
activity which are included in the profit and loss account.
In 2015 there were 79 428 graduates in technical universities. AGH University
of Science and Technology in Cracow had the biggest number of graduates,
as opposed to Technical University of Koszalin and Kazimierz Pulaski University
of Technology and Humanities in Radom. Next output variable is ranking. From all
variables it is the most complex value. In this ranking 100 points means the best
result, but for example 28 means that the institution has achieved 28% of the best
university score. Difference between results is large. The lowest score gained
University of Bielsko-Biala and Kazimierz Pulaski University of Technology and
Humanities in Radom and the highest Warsaw University of Technology and
Wroclaw University of Technology. Ranking is a compendium of knowledge about
the current state of Polish higher education because it is created from many
perspectives. Patent Office of the Republic of Poland publishes annual reports
where Wroclaw University of Technology is on the top list of the highest number of
patents. This variable shows the scientific activity of universities. The second and
third place have Silesian University of Technology in Gliwice and Technical
University of Łódź. Technical University of Łódź, similar like with other variables,
has the lowest number of patents – only 1.6 in average from 2011-2015.
The results of public technical universities examined using the DEA method
are presented in the Table 4. The average score for technical universities in 20112015 was 0.86. Five universities (Kielce University of Technology, Lublin University
of Technology, Lublin University of Technology, Kazimierz Pułaski University
of Technology and Humanities in Radom, University of Bielsko-Biała) achieved
100% of efficiency (Figure 2). The efficiency index for other DMUs ranged
from 0.62 to 0.99. The lowest efficiency was achieved by Warsaw University
of Technology and Warsaw University of Technology.
Table no 4: Efficiency scores for 18 public technical universities
DMU
Efficiency
U6
1,00
U10
1,00
U12
1,00
U14
1,00
U18
1,00
U3
0,99
U2
0,92
U15
0,90
U7
0,88
Source: Own elaboration

DMU
U5
U13
U11
U4
U1
U8
U17
U16
U9

Efficiency
0,85
0,83
0,83
0,76
0,75
0,74
0,73
0,65
0,62
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1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
U1

U2

U3

U4

U5 U6

U7

U8

U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18

Figure no 3: Summary of efficiency scores
Source: Own elaboration

It should be pointed out that the highest results were shown by the smallest
universities, which were also at the lowest positions in the ranking created by the
magazine – Perspektywy. This is primarily due to the fact that these universities
bear significantly lower costs, especially operating costs.
Conclusion
A systematic assessment of public sector entities can bring many benefits not
only to authorities with limited public resources but primarily to these universities.
The results of the DEA analysis provide important information about the unit's
economy and its effectiveness relative to the comparable institutions in the sector.
Examples of implementation of the DEA method in the world indicate that
its use for assessing the effectiveness of public sector institutions is justified.
This method allows for multi-criteria evaluation of the activity due to the possibility
to include quantitative, qualitative and environmental variables in the analysis.
The author believes that the DEA method can be successfully applied also in the
analysis of Polish public sector entities.
The research results presented, but to a limited extent, show that national
public technical universities are diverse in terms of their efficiency. They point out
that in each university there are reserves for improving their efficiency.
The authors believes that efficiency analysis can be one of the important
stimulators of improving the quality of service delivery, improving the efficiency
of spending public funds and allocating them, and improving the management
of public institutions.
Streszczenie
Celem pracy było zbadanie efektywności 18 polskich publicznych uczelni
technicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
stworzenie rankingu ich efektywności. Zakres czasowy analizy obejmował
lata 2011-2015. W badaniach wykorzystano metodę nieparametryczną – Data
Envelopment Analysis (DEA) o stałych efektach skali (model CRS). Autorzy opisali
sytuację polskiego systemu edukacji. Następnie przedstawiono przegląd literatury
dotyczącej zastosowań DEA w sektorze edukacji publicznej. Ostatnia część pracy
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zawiera wyniki i konkluzję. Model tworzony jest w oparciu o sześć zmiennych - trzy
wejścia i trzy wyjścia. Średnia sprawność techniczna w latach 2011-2015 wynosiła
około 0,86. Pięć uczelni technicznych uzyskało 100% efektywności.
Słowa kluczowe: DEA, sector publiczny, uczelnie techniczne, wyższa
edukacja
Summary
The purpose of the study is to examine the efficiency of 18 polish public
technical universities supervised by Minister of Science and Higher Education and
to create a ranking of their efficiency. The time range of the analysis covered the
years 2011-2015. In the research is used non-parametric method – Data
Envelopment Analysis (DEA) with constant returns to scale (CRS model). Firstly,
authors describe the situation of Polish education system with the basic database.
The next step is the literature review of DEA applications in public education
sector. The last part of the paper are results. Model is created with six variables –
three inputs and three outputs. The average technical efficiency in 2011-2015
amounted approximately 0,86. Five technical universities achieved the best score –
100% of efficiency.
Key words: DEA, public sector, technical universities, higher education
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W GALICJI
NA ŁAMACH „PRZODOWNICY” (1899-1912)

Wprowadzenie
Źródłem wiedzy rolniczej była praktyczna działalność człowieka uprawiającego rolę. W ciągu wieków system upowszechniania wiedzy rolniczej ewaluował
i wzbogacał się, aż do chwili, gdy w połowie XVIII w. doszło do upowszechniania
tej gałęzi wiedzy w drodze nauczania szkolnego i oświaty pozaszkolnej. Natomiast
znaczny postęp w rozwoju nauk przyrodniczych umożliwił na przełomie XVIII i XIX
stulecia rozwój naukowej wiedzy rolniczej. Już w 1806 r. niemiecki agronom Albert
Thaer (1752-1828) założył w Möglin akademię rolniczą. Na wzór tej placówki powstawały podobne m.in. w 1842 r. w Regenwalde na Pomorzu oraz w Prószkowie
1
koło Opola w roku 1847.
Do połowy XVIII w. – jak już wspomniano – głównym źródłem wiedzy rolniczej
w Polsce była, tak jak i na zachodzie Europy, praktyka w zakresie gospodarowania
na roli. Umiejętności gospodarowania przekazywane były drogą tradycji i przechodziły z pokolenia na pokolenie. Dzieci wiejskie od najmłodszych lat uczestniczyły
w pracach polowych, naśladowały rodziców i dziadków, słuchały pouczeń oraz
wskazówek odnośnie do uprawy roślin, chowu zwierząt gospodarskich, rolniczego
sprzętu czy przechowywania płodów rolnych. Natomiast dzieci szlacheckie dopiero
w drugiej połowie XVIII w. zaczęto – głównie w szkołach pijarskich – zaznajamiać
z elementami wiedzy społeczno-ekonomicznej związanej z gospodarstwem
wiejskim i dopiero Komisja Edukacji Narodowej zwróciła na te kwestie szerszą
2
uwagę. Nie stworzyła ona wprawdzie szkół zawodowych, ale położyła duży nacisk
na przygotowanie młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
i politycznym. Zadbała o należyte nauczanie matematyki oraz przedmiotów przy3
rodniczych i umiejętnego zastosowania tych nauk w rolnictwie czy ogrodnictwie.
Rolniczy charakter Galicji spowodował, że ukształtowały się tutaj typy szkół
rolniczych reprezentujące wszystkie stopnie organizacyjne szkolnictwa. Z inicjatywy istniejącego od 1845 r. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego powstała
w Dublanach koło Lwowa w 1856 r. Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1858
roku Wyższa Szkoła Rolnicza. Nauka trwała trzy lata i obejmowała kształcenie
teoretyczne oraz praktyczne. Natomiast statut średniej szkoły rolniczej
w Czernichowie koło Krakowa uchwalony został w 1857 r. Celem placówki miało
4
być kształcenie służby folwarcznej. Głównym zadaniem niższych szkół rolniczych
w Galicji, które zaczęły powstawać dopiero po uwłaszczeniu chłopów, było
kształcenie oficjalistów dworskich. Pierwszą z nich założył w Lisówce koło Jasła
1

T. Wieczorek, Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r. Warszawa 1968, s. 21-25.
Tamże, s. 30.
3
J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915. Wrocław-WarszawaKraków 1966, s. 17.
4
T. Wieczorek, Zarys…, dz. cyt., s. 241-244, 251-252.
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w 1854 r. Ludwik Tabaczyński. Jednak wzorem dla galicyjskich niższych szkół
rolniczych była uruchomiona w 1873 r. „szkoła parobków” w Dublanach. Nauka
5
w niej trwała trzy lata i miała praktyczny charakter.
Obok szkół rolniczych funkcjonowały też w Galicji szkoły przemysłowe
i rzemieślnicze, w których mogła uczyć się również młodzież wiejska. Dla
terminatorów przeznaczone były szkoły przemysłowo-uzupełniające. Nauka w nich
odbywała się głównie w godzinach wieczornych i miała na celu pogłębianie wiedzy
ogólnej, którą uczniowie nabyli w szkołach ludowych. Drogą zajęć praktycznych
w warsztatach rzemieślniczych uczniowie uzyskiwali wiedzę zawodową. Szkoły
przemysłowo-uzupełniające w większych miastach zastępowały kursy zawodowe
(rzemieślnicze), organizowane przy szkołach ludowych. Pierwsza tego typu
placówka powstała we Lwowie w 1853 r. Drugą – w tym samy mieście – a zarazem
w Galicji, szkołę przemysłowo-uzupełniającą uruchomiono w 1864 r. Kształciła się
w niej początkowo młodzież żydowska. W 1869 r. w Krakowie z inicjatywy Rady
Miejskiej założono wieczorową szkołę rzemieślniczą składającą się z oddziału
przygotowawczego i zawodowego. Nauka odbywała się sześć razy w tygodniu.
Szkoły rzemieślnicze istniały też od 1883 r. w Drohobyczu i Stanisławowie,
a w Kołomyi w 1884 r. powstała Miejska Szkoła Przemysłowo-Handlowa.
W latach następnych szkoły przemysłowe założone też zostały w Nowym Sączu,
6
Brzeżanach czy Żółkwi. Prawdziwy rozwój szkół przemysłowo-uzupełniających
nastąpił od 1908 r. na co wpływ miała nowelizacja ustawy przemysłowej z 1907
roku, „zaostrzająca wymagania w stosunku do osób rozpoczynających samodziel7
ną praktykę przemysłową i przewidująca objęcie dziewcząt nauką uzupełniającą”.
W 1914 r. funkcjonowało już w Galicji ok. 100 uzupełniających szkół przemysło8
wych. W klasach przygotowawczych uczniowie mieli możliwość nauczyć się
czytania i pisania, rachunków oraz podstaw rysunku technicznego. W klasie
pierwszej mieli np. zajęcia z geometrii, musieli poznać ustawę przemysłową,
a w drugiej klasie uczyli się rysunku zawodowego, zaznajomiono ich ponadto
z podstawami buchalterii. W klasie przygotowawczej, pierwszej oraz drugiej
9
odbywały się obowiązkowe lekcje religii i języka polskiego.
Nauczaniem rzemiosła od podstaw zajmowały się szkoły zawodowe. Przed
wybuchem I wojny światowej funkcjonowało w Galicji ponad 60 zawodowych szkół
przemysłowych, np.: tkackich i powroźniczych, koszykarskich, szewskich, kołodziejsko-kowalskich, garncarskich, metalowych, drzewnych, górniczych i innych
rzemieślniczych. Dziewczęta kształciły się w szkołach koronkarskich, hafciarskich
oraz tzw. szkołach robót kobiecych. Szkoły rzemiosł miały status państwowych,
a więc utrzymywanych przez skarb państwa, albo krajowych finansowanych
10
głównie przez władze lokalne czy osoby prywatne. Zawodowe szkoły przemysło-

5

Tamże, s. 271, 274.
J. Krawczyk, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918. Kraków 1995, s. 26-29.
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J. Dybiec, Galicja na drodze do wielkiej przemiany (w:) K. Fiołek, M. Stala (red.), Kraków i Galicja
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s. 3-16.
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we zastępowały praktyczną naukę zawodu w prywatnych warsztatach rzemieślni11
czych.
Celem artykułu jest ukazanie, jak problem kształcenia włościańskich dzieci
w szkołach rzemieślniczych i rolniczych dostrzegali twórcy ukazującej się w Krakowie w latach 1899-1912 „Przodownicy” – pisma adresowanego głównie do kobiet
wiejskich.
„Przodownica” – powstanie i rozwój miesięcznika
Myśl wydawania pisma przeznaczonego dla włościanek pojawiła się w gronie
działaczek ruchu kobiecego już w latach 80. XIX w. Przodowała im Kasylda
Kulikowska (1841-1894), nauczycielka, działaczka oświatowa i feministyczna,
tłumaczka literatury obcej. Z jej inicjatywy doszło do założenia w Warszawie
w 1879 r. – przeznaczonej dla niewiast z nizin społecznych – „Czytelni dla kobiet”,
była też współtwórczynią tajnej organizacji pod nazwą Kobiece Koło Oświaty
Ludowej funkcjonującej w Królestwie Polskim od 1883 r. W 1886 r. nastąpił rozłam
w tajnych organizacjach kobiecych i większość członkiń z Kulikowską na czele,
utworzyło Koło Kobiet Polskich, znane później jako Koło Kobiet Korony i Litwy,
12
które swoją działalnością objęło także zabór austriacki i pruski. Kulikowskiej
udało się pozyskać dla Koła Marię Wysłouchową (1858-1905), działaczkę
społeczną i oświatową, nauczycielkę oraz wydawczynię broszur i pism dla kobiet,
a przede wszystkim Marię Siedlecką (1856-1942), działaczkę społeczno-oświato13
wą, długoletnią redaktorkę i wydawczynię „Przodownicy”.
Już po śmierci Kulikowskiej, bo w 1897 r., zainspirowana jej działalnością
Siedlecka powzięła myśl założenia pisma dla kobiet wiejskich. W imieniu krakowskiej Czytelni dla Kobiet zwróciła się z prośbą o pomoc w jego wydawaniu
do Bolesława Wysłoucha (1855-1937), działacza ruchu ludowego i publicysty,
będącego w latach 1887-1919 redaktorem naczelnym pisma informacyjnopolitycznego „Kurier Lwowski” (1883-1935). Zaproponowała nawet, by nowy
periodyk był miesięcznym dodatkiem do „Kuriera Lwowskiego” i zawierał treści
popularnonaukowe z zakresu: pedagogiki, przyrody, higieny, gospodarstwa
domowego oraz literatury. Nie otrzymała jednak od Wysłoucha odpowiedzi
i dopiero na Zjeździe Kobiet Polskich w Zakopanem 15-17 sierpnia 1899 roku
z inicjatywą założenia pisma dla włościanek wystąpiła żona Bolesława Wysłoucha
– Maria, dysponująca tzw. funduszem Wydawnictwa im. Kasyldy Kulikowskiej.
Uczyniła to jednak w porozumieniu z Marią Siedlecką i członkiniami krakowskiego
14
Koła Kobiet Korony i Litwy.
Pierwszy (okazowy) numer „Przodownicy” wyszedł w Krakowie 1 grudnia
1899 r., a poprzedziła go reklama zamieszczona w redagowanym przez
Wysłoucha od 1889 r. „Przyjacielu Ludu”. Numer ten rozszedł się bez zwrotów
w nakładzie ok. 16 000 egzemplarzy. Pojawieniu się pierwszego numeru
11

J. Krawczyk, Galicyjskie…, dz. cyt., s. 58.
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„Przodownicy” towarzyszyła niechęć ze strony kręgów klerykalnych i konserwatywnych ośmieszających ruch kobiecy i Wysłouchową. W tworzenie pisma
zaangażowane początkowo były dwa komitety redakcyjne: lwowski pod przewodnictwem Wysłouchowej i krakowski – Siedleckiej. Od samego początku pomiędzy
redakcjami zarysowały się różnice w podejściu do zawartości treściowej
„Przodownicy”. Redakcja krakowska uważała, że nie należy wiązać periodyku
z ruchem ludowym i nadać mu charakter oświatowo-praktyczny, bez ideologicznospołecznych podtekstów. Tymczasem komitet lwowski na czele z Wysłouchową
pragnął przenieść redakcję do tego miasta i związać z ruchem ludowym. Punktem
kulminacyjnym stało się wydrukowanie na łamach „Przodownicy” artykułu
Wysłouchowej Chłopi – bohaterami. W artykule tym kręgi konserwatywne na czele
z biskupem diecezji tarnowskiej – Ignacym Łobosem (1827-1900), zagorzałym
zwolennikiem nurtu konserwatywno-klerykalnego, dopatrzyły się treści rewolucyjnych. Biskup w liście pasterskim zakazał włościanom czytania „Przodownicy”,
co tylko wzmogło zainteresowanie nią czytelników. Do eskalacji konfliktu pomiędzy
redakcją lwowską a krakowską doszło jednak, kiedy w numerach drugim i trzecim
z 1900 r. zaprzestano drukowania autentycznych Listów włościanek, na których
Wysłouchowej bardzo zależało, a zamiast nich zamieszczono tekst pt. Uwagi
o obchodzeniu się z obornikiem. Urażona Wysłouchowa odeszła w marcu 1900
roku z redakcji i założyła we Lwowie nowe czasopismo dla kobiet wiejskich „Zorza”
15
(1900-1902), a redakcję „Przodownicy” objęła Siedlecka.
Komitet wydawniczy „Przodownicy” skupiał publicystów z trzech zaborów.
W piśmie obok artykułów Wysłouchowej i Siedleckiej pojawiały się teksty: Walerii
Marrené-Morzkowskiej, Stefanii Sempołowskiej, Jadwigi Dziubińskiej, Karoliny
Domagalskiej, Anieli Tułodzieckiej, Heleny Rzepeckiej, Gabrieli Błotnickiej, Marii
Sikorskiej, Zofii Strzetelskiej, Anny Lewickiej, opowiadania Władysława Orkana,
16
wiersze Jana Kasprowicza i innych. Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa
napisała:
„Przodownica” trafiała do serc kobiet wiejskich i stawała się ich własnym
pismem. Czytano ją zbiorowo w niedzielne popołudnia i przekazywano coraz dalej.
Rodziny chłopskie wysyłały ją do krewnych w Brazylii, Paranie, Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych. Do redakcji napływało bardzo dużo listów. Były nawet listy
od czytelniczek-słuchaczek, które się podpisywały krzyżykiem, a na „Przodownicy”
17
czytać się dopiero uczyły.
„Przodownica” uważana była za pierwsze pismo adresowane do kobiet
wiejskich, dlatego znalazła dość szybko przeciwników. Tępiły, niszczyły i konfiskowały miesięcznik nie tylko wspomniane kręgi konserwatywno-katolickie, ale również władze cenzorskie na Górnym Śląsku i w Królestwie Polskim za umieszczanie
15
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artykułów o treściach patriotyczno-historycznych. Pomimo to „Przodownica” już po
18
trzech pierwszych numerach miała ok. 2500 abonentów w Galicji oraz na Śląsku.
Początkowo było to pismo przeznaczone dla włościanek, ale w latach 19051907 zaczęło tracić cechy wydawnictwa kobiecego, a dominować na jego łamach
zaczęła problematyka polityczna, co związane było z sytuacją panującą wówczas
na ziemiach polskich, a zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Po 1907 r. „Przodownica”
stała się pismem społeczno-oświatowym, a z winiety tytułowej zniknęła postać
kobiety wiejskiej, a w jej miejsce pojawiła się kobieta z książką. Przez ten zabieg
oraz zmianę podtytułu „Przodownica” stała się periodykiem skierowanym do
19
wszystkich kobiet i innych czytelników. Od 1906 r. pismo uzupełniał nieregularnie
ukazujący się dodatek literacki, w 1908 r. był to dodatek poetycki lub powieściowo20
poetycki, a w latach 1909-1912 nosił tytuł dodatku powieściowo-naukowego.
Pismo miało przodować w „oświacie i cnotach”. Dbało o podniesienie stanu
moralnego, oświatowego i politycznego czytelników, a zwłaszcza włościanek,
podjęło walkę o podtrzymanie poczucia narodowego na Śląsku, w Wielkim
Księstwie Poznańskim oraz Królestwie Polskim. „Przodownica” dbała o przekazywanie tradycji narodowych, utrwalała łączność międzyzaborową, łączyła wychodźców zarobkowych z krajem, podjęła też walkę o język polski w szkołach. Na jej
łamach drukowano teksty historyczne i literackie, kreślono portrety wybitnych
polskich pisarzy i poetów: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej czy Henryka
Sienkiewicza. Wiele było tekstów poświęconych sprawom domowym i wiejskim:
zachęcano do uprawy warzyw, hodowli trzody chlewnej, bydła, drobiu i pszczół.
Pojawiały się ponadto w piśmie akcenty feministyczne. Poruszano sprawę
godziwych zarobków dla kobiet, a „istota równouprawnienia w przekonaniu redakcji
tkwiła w równoprawnych stosunkach między kobietą a mężczyzną w małżeństwie
21
i rodzinie, w sprawiedliwym podziale pracy i obowiązków”. Pisano ponadto
o sprawach związanych z etyką małżeńską, alkoholizmem, zdrowiem i higieną.
Dużo miejsca poświęcono kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Pismo
22
lansowało wzorzec osobowy zaradnej gospodyni, dobrej żony i kochającej matki.
Szkoły rzemieślnicze, rolnicze i leśne dla chłopców
Na łamach „Przodownicy” odnotowano, że wiele włościańskich dzieci po ukończęniu nauki w szkołach ludowych pozostawało w domach bez odpowiedniego
zajęcia. Problem ten dotyczył zwłaszcza chłopców zbyt młodych, by pomagali
ojcom w ciężkich pracach polowych. Oddawali się więc „próżniactwu”, niepożądanym rozrywkom, popadali w nałóg pijaństwa i nikotynizmu, obcowali z nieodpowie23
dnim towarzystwem: „[…] chłopcy, którzy ojcu około roli pomagać jeszcze nie
18

Tamże; Rozmaitości. „Przodownica” przed sądem pruskim, „Przodownica”, 1911, nr 1-3, s. 35.
K. Dormus, dz. cyt., s. 82.
20
J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. W kręgu ofiary i poświęcenia. Warszawa 1999,
s. 267.
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K. Dormus, Problematyka…, dz. cyt., s. 82.
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Tamże, s. 82; Z. Sokół, Powstanie…, dz. cyt., s. 264; eadem, „Przodownica” (1899-1912). Zarys
monograficzny, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze I”. 1982,
z. 78, s. 116; P. Brock, W zaraniu…, dz. cyt., s. 74; A. Chwalba, Kobiety w życiu politycznym Galicji
na przełomie XIX i XX w. (w:) A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i świat polityki. Polska na tle
porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów. Warszawa 1994, s. 132; W. Najdus,
O prawa obywatelskie kobiet w zaborze austriackim (w:) Kobieta i świat polityki…, dz. cyt., s. 111.
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mogą, obijają się tylko około domu, garną się do towarzystwa starszych parobków,
od których tyle korzystają, że nauczą się przedwcześnie palić papierosy, pić wódkę
itd. Jest obowiązkiem rodziców, ażeby wychowywali dzieci uczciwie, moralnie
i według możności dali każdemu sposób do życia. Jest w naszym kraju dosyć szkół
zawodowych, w których synowie włościan mogą nauczyć się różnych rzemiosł,
np.: stolarstwa, ślusarstwa, kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, szewstwa, koszykar24
stwa itd.”
Warunkiem przyjęcia do krajowej szkoły rzemieślniczej było zazwyczaj
ukończenie szkoły ludowej i 15. lat życia. Niektóre przyjmowały jednak nawet
młodsze dzieci, mające 13-14 lat. Aby zostać przyjętym do szkoły rzemieślniczej
trzeba było być zdrowym i silnym, mieć ochotę do pracy i moralnie się prowadzić.
Nauka w szkole rzemiosł najczęściej trwała trzy lub cztery lata i była bezpłatna.
Rok szkolny rozpoczynał się z reguły 1 września, a kończył 15 lipca. Nadawano im
nazwę szkół, choć w istocie były to dwu lub trzyletnie warsztaty. Ich inicjatorami
były władze samorządowe, gminy oraz kolej, a ponadto Towarzystwo Szkoły
25
Ludowej i osoby prywatne.
Popularność wśród włościańskich synów zdobyły krajowe szkoły koszykarskie. Do I wojny światowej na terenie Galicji funkcjonowało ich ok. 40. Pierwsza
tego typu placówka powstała w 1874 r. w Ściejowicach pod Krakowem. Szkoły
takie uruchomione zostały np. w Brzezowcu koło Brzeska, Brzostku koło Pilzna,
Leżajsku, Tarnobrzegu, Zatorze niedaleko Wadowic czy Żurawnie koło Żydaczowa. Nauka w krajowych szkołach koszykarskich była bezpłatna, a uczniowie
z ubogich rodzin za dobrze wykonane przedmioty otrzymywali wynagrodzenie
26
w kwocie do 5 koron miesięcznie.
Galicja jako jedyna w Monarchii Austro-Węgierskiej prowadziła szkoły
kołodziejsko-kowalskie. Pierwsza z nich powstała w Toustem (Tłustem) w rejonie
tarnopolskim w 1882 r. z inicjatywy duchownego obrządku grecko-katolickiego
Michała Czaczkowskiego. Nauka w szkołach kołodziejsko-kowalskich trwała
zazwyczaj trzy lata. Wyjątek stanowiła szkoła w Kamionce Strumiłowej w rejonie
lwowskim, do której uczniowie uczęszczali o rok dłużej, gdyż obok kowalstwa
i kołodziejstwa poznawali tajniki pracy cieśli. Szkoły kształcące kowali i kołodziejów
funkcjonowały też w Grzymałowie (powiat tarnopolski), w Tłumaczu (powiat
stanisławowski) oraz w Grybowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza ta ostania szkoła. Właściwie był to założony w 1890 r. Wzorowy Warsztat
Kołodziejski, gdzie już od drugiego roku nauki zdolni i pilni uczniowie mogli liczyć
na miesięczne stypendium w kwocie 6 koron. Szkoły kowalsko-kołodziejskie
reprezentowały dużo wyższy poziom organizacyjny, niż np. koszykarskie,
a na ich wyposażeniu znajdowały się kuźnie, magazyny na gotowe wyroby oraz
27
narzędzia.
Na łamach „Przodownicy” informowano też o działających w Galicji dwóch
krajowych szkołach dla stolarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej i Stanisławowie. Do tej
pierwszej, funkcjonującej od 1895 r. placówki, gdzie nauka trwała cztery lata i była
24

Rozmaitości. Szkoły zawodowe, „Przodownica”, 1906, nr 1, s. 18.
Tamże; Szkoły przemysłowo…, dz. cyt., s. 181; J. Krawczyk, Galicyjskie…, dz. cyt., s. 60-61.
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bezpłatna, przyjmowano chłopców mających ukończone 14 lat i szkołę ludową
oraz odznaczających się dobrym zdrowiem. Biedniejsi uczniowie mieli zagwarantowaną bezpłatną bursę, a najzdolniejsi po ukończeniu trzech lat nauki otrzymywali
28
stypendium.
Wśród szkół prowadzących naukę zawodów związanych z technologią
obróbki metalu uwagę redakcji „Przodownicy” zwróciła najstarsza z nich, czyli
założona w 1888 r. Cesarsko-Królewska Zawodowa Szkoła Ślusarska
w Świątnikach Górnych koło Krakowa. Mogli się do niej zapisywać chłopcy mający
ukończone 13 lat życia. Nauka trwała cztery lata i obejmowała głównie wyrób
kłódek i zamków. Mankamentem szkoły był brak bursy, co narażało uczniów
na koszty związane z wynajęciem stancji, które wahały się od 24 do 30 koron
miesięcznie. Uczniom pilnym z ubogich rodzin szkoła wypłacała stypendia
29
w kwocie 4-20 koron.
Zachęcano też młodzież wiejską do podejmowania nauki w szkołach
garncarskich (ceramicznych), gdzie można było obok wyrobu naczyń nauczyć się
wytwarzania kafli, cegieł, dachówek czy drenów. Nauka trwała trzy lata. Do szkół
garncarskich przyjmowano chłopców mających 13-14 lat, najchętniej absolwentów
szkół ludowych. Redakcja „Przodownicy” zwracała uwagę na Krajową Szkołę
Garncarską w Kołomyi zwaną też Kołomyjską Szkołą Przemysłu Ceramicznego.
Była to najstarsza tego typu placówka w Galicji, funkcjonująca od 1875 r. Od lat 80.
XIX w. działały także warsztaty garncarskie w Toustem i Porębie koło Chrzanowa,
a w 1900 r. rozpoczęły działalność „Kursy dla Przemysłu Ceramicznego”
30
w Podgórzu.
Dzieci włościańskie uczyły się też w szkołach szewskich, w których nauka
trwała dwa lub trzy lata. Funkcjonowały one w Kołomyi, Drohobyczu, Uhnowie koło
Rawy Ruskiej, Witkowie niedaleko Sokala, Dobczycach koło Wieliczki oraz Starym
Sączu. Najstarszą była szkoła w Uhnowie założona w 1889 r. Szewstwa można się
było także nauczyć na kursach w Rohatynie, Wadowicach, Gródku Jagiellońskim
oraz Lwowie. Uczniowie pragnący wykonywać w przyszłości ten zawód musieli
mieć ukończone 14 lat. Choć nauka była bezpłatna, to jak pisano na łamach
„Przodownicy”, szkoły szewskie nie miały zazwyczaj internatów, a koszt miesięcznego utrzymania wynosił od 17 do 24 koron. Kierownictwo szkoły szewskiej
w Starym Sączu radziło ubogim rodzicom uczniów zdolnych, by starali się w swych
31
gminach o zasiłki stypendialne.
„Przodownica” informowała też o działających w Galicji szkołach tkackich
i powroźniczych. Szkoły oraz warsztaty tkackie funkcjonowały m.in. w Gorlicach,
Glinianach (powiat Kamionka Strumiłowa), Krośnie, Łańcucie, Rakszawie nieopodal Łańcuta, Bodzanowie niedaleko Trembowli, Kosowie, Korczynie czy Wilamowicach koło Białej. Za centrum ówczesnego przemysłu tkackiego uważano Krosno,
gdzie od 1889 r. istniała szkoła kształcąca mistrzów tkackich. Jak napisał Jerzy
28

Jaki powinni rodzice…, dz. cyt., s. 123; Rozmaitości. Do krajowej szkoły stolarskiej w Kalwarii,
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Krawczyk: „obejmowała 2-letni oddział dla uczniów zwyczajnych z nauką całodzienną oraz oddział doskonalenia dorosłych”. Nauka była bezpłatna, a ponadto
uczniowie dostawali przybory piśmienne oraz podręczniki; za wykonane
przedmioty otrzymywali nagrody pieniężne, zdolni, ale ubodzy chłopcy mogli
zostać zwolnieni z kosztów utrzymania. W istniejącej od 1893 r. szkole tkackiej
w Gorlicach nauka również była bezpłatna, zdolni uczniowie otrzymywali wynagrodzenie, a pilni pochodzący z ubogich rodzin mogli liczyć na miesięczną zapomogę
w kwocie 6-10 koron; szkoła miała internat. O przyjęcie do szkoły tkackiej
w Wilamowicach oraz Bodzanowie mogli starać się zarówno chłopcy, jak i dziew32
częta od 12 roku życia.
Zachęcano też chłopców z wiejskich rodzin do nauki w krajowych niższych
szkołach rolniczych, gdzie nauka trwała trzy lata i rozpoczynała się zazwyczaj już
1 lipca. Szkoły takie istniały np. w Stryju, Horodence, Miłocinie nieopodal
Rzeszowa, Suchowole koło Krosna czy Kobiernicach koło Białej. Uczniowie
mający ukończoną III klasę gimnazjum lub szkoły realnej czy wydziałowej mogli
zostać przyjęci do Cesarsko-Królewskiej Szkoły Rządowej dla Leśników
w Bolechowie w obwodzie stanisławowskim. Od przyszłych leśników wymagano
też dobrego stanu zdrowia, a zwłaszcza wzroku i słuchu, ukończenia 17 lat życia,
świadectwa ukończenia rocznej praktyki leśnej oraz świadectwa moralności.
Nauka trwała rok (od października do września) i była płatna (600 koron). Jednak
dziesięciu najzdolniejszych uczniów otrzymywało stypendium w kwocie 150-400
koron, a wszyscy absolwenci mieli zagwarantowaną pracę w zarządzie dóbr
33
państwowych.
Szkoły dla dziewcząt wiejskich
Lepiej sytuacja wyglądała w odniesieniu do dziewcząt wiejskich, bo te po
ukończeniu nauki w szkole ludowej, w miarę sił i możliwości pomagały matkom
w gospodarstwie domowym oraz opiekowały się młodszym rodzeństwem. Na
łamach „Przodownicy” radzono matkom jak wychowywać mają córki: „Przede
wszystkim zróbcie z nich dobre chrześcijanki odważne i silnego serca, następnie
dajcie im wykształcenie szkół elementarnych. Nauczcie je przyrządzać przyzwoite
obiady, prać, prasować, cerować, szyć koszule i suknie. […]. Nauczcie ich
oszczędności, ażeby zawsze mniej wydawały, niźli mają dochodów. […]. A gdy
przyjdzie czas na założenie własnego gniazda, niech nie patrzą na majątek lub
stanowiska, ale na charakter i moralne przymioty narzeczonego, bo tylko przy boku
34
szlachetnego człowieka, może kobieta być szczęśliwą”.
Niektóre wiejskie dziewczęta – podobnie jak i chłopcy – kończyły jednak
szkoły, gdzie mogły nauczyć się konkretnego zawodu. Czyniły to zazwyczaj
w szkołach koronkarskich, hafciarskich, tzw. szkołach robót kobiecych czy szkołach gospodarstwa wiejskiego, gdzie uczone były np. chowu drobiu, wyrobu
nabiału itp. czynności, na których musiały znać się gospodynie wiejskie. Należy
bowiem dodać, że tylko nieliczne wymienione wyżej placówki kształcące

32

S. Anczyc, O przemyśle tkackim w Galicji. Kraków 1903, s. 12; Jaki powinni rodzice…, dz. cyt.,
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Jak wychowywać dziewczęta?, „Przodownica”, 1904, nr 12, s. 180.
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przyszłych rzemieślników przyjmowały dziewczęta i jedynie kilka miało szansę
35
nauczyć się koszykarstwa czy tkactwa.
Szkoły koronkarskie, w większości krajowe lub subwencjonowane z funduszu
krajowego czy skarbu państwa, działały w następujących galicyjskich
miejscowościach: Chorkówka, Przeworsk, Lwów, Muszyna, Jaworów, Kańczuga,
Rudki, Bobowa, Pieniaki, Stary Sącz i Zakopane. Pierwsza z nich powstała
w Chorkówce koło Krosna w 1876 r. dzięki Honoracie Łukasiewiczowej –
żonie Ignacego. Krajowa Szkoła Koronkarska w Zakopanem została założona
w 1882 r. dzięki darowiźnie aktorki Heleny Modrzejewskiej, a np. w Bobowie koło
36
Gorlic podobną placówkę uruchomiono w 1899 r. Natomiast w 1896 roku
zorganizowana została Krajowa Szkoła Hafciarska w Makowie, a nauka odbywała
się głównie praktycznie. Od 1913 r. dziewczęta uczyły się trzy lata przez osiem
godzin dziennie. Choć nauka w Makowie była bezpłatna, to dodatkowo uczennice
zdolne, lecz wywodzące się z ubogich rodzin mogły liczyć na zasiłki z funduszu
krajowego. Była to elitarna placówka, która przyjmowała liczne zamówienia
napływające z ziem polskich oraz z zagranicy, ale uczennice miały surowo
37
zabronione wykonywanie zleceń na „własną rękę”.
Dziewczęta mogły również uczęszczać do tzw. szkół robót kobiecych, gdzie
uczono je kroju i szycia bielizny, krawiectwa damskiego czy modniarstwa.
Placówka taka funkcjonowała m.in. od 1882 r. przy Żeńskiej Szkole Wydziałowej
św. Scholastyki w Krakowie jako kursy praktycznych robót kobiecych. Od roku
szkolnego 1912/1913 kursy zostały odłączone od szkoły wydziałowej i tym samym
powstała Miejska Szkoła Przemysłowa dla Kobiet. Kroju i szycia młodzież żeńska
38
mogła także uczyć się w szkołach klasztornych.
Córki włościańskie dość chętnie uczyły się w szkołach gospodarstwa
wiejskiego (domowego, kobiecego) prac przydatnych każdej gospodyni. Jedną
z pierwszych tego typu była Szkoła Gospodyń Wiejskich funkcjonująca od 1898
roku w Gorliczynie koło Przeworska. Z uwagi na fakt, że pomieszczenia nie były
przystosowane do potrzeb szkoły, w 1900 r. przeniesiono ją do Albigowej koło
Łańcuta, gdzie do 1912 r. utrzymywana była głównie przez miejscowego
proboszcza ks. Antoniego Tyczyńskiego (1856-1925), przy pomocy rady powiatowej. Początkowo mieściła się w budynku mleczarni, ale zwiększająca się liczba
uczennic wymusiła wzniesienie nowego piętrowego budynku, w którym znalazło
się miejsce na internat oraz mieszkanie dla kierowniczki – Marii Gostkowskiej.
Dziewczęta uczyły się gotowania, prania, sprzątania, szycia, haftu, opieki nad
dziećmi, hodowli zwierząt i drobiu, ogrodnictwa, sadownictwa, a zimą nawet
introligatorstwa. Kształtowano także postawę obywatelską i uczucia narodowe
dziewcząt. W szkole uczyły się głównie przyszłe gospodynie wiejskie, choć naukę
zdobywały tutaj również dziewczęta, które w przyszłości chciały pracować
w dworach ziemiańskich czy na plebaniach. Jednorazowo naukę pobierało
30 dziewcząt; koszt miesięcznego utrzymania w internacie wynosił 24 korony, ale
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39

pełną kwotę płaciły tylko nieliczne uczennice. Na temat tej szkoły niezbędnych
informacji udzielała rodzicom „Przodownica”. Pismo informowało też o warunkach
przyjęcia do placówki w Albigowej. Mogły tam uczyć się dziewczęta do 20 roku
życia, umiejące czytać i pisać; pierwszeństwo w przyjęciu miały starsze i inteli40
gentniejsze, pożądana była rekomendacja np. wójta bądź księdza. Na łamach
omawianego periodyku Stanisław Tyl apelował do rodziców, by posyłali swe córki
do tej właśnie szkoły: „Gospodarze i gospodynie macie dziś możność wyuczenia
waszych córek rzeczy nowych, bardzo, a bardzo potrzebnych i tym sposobem
przyczynić się do polepszenia bytu tak naszego, jak i w przyszłości waszych dzieci.
Niech nikogo to nie wstrzymuje, że to koszt i na rok czasu wyzbycie się
dorastającej dziewczyny – pomocnicy z domu. Ten pieniądz i czas na to użyty w lat
kilka nam samym się wróci, a dla przyszłego życia waszej córki i jej późniejszej
41
rodziny, błogie skutki przyniesie”.
Kolejna tego typu szkoła została uruchomiona ok. 1906 r. w Olesku
w powiecie złoczowskim, a zorganizowały ją ziemianki z Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie. Z uwagi na fakt, że budynek Towarzystwa
Szkoły Ludowej w Olesku okazał się za ciasny dla licznie zgłaszających się
dziewcząt, szkołę ok. 1908 r. przeniesiono do folwarku Pietrycze w tym samym
powiecie. Kierowniczką została Teresa Leszczyńska, a program i metody
nauczania stanowiły w dużym stopniu wynik jej twórczych pomysłów; w pracy
dydaktycznej wzorowała się także na programie i metodach nauczania
42
stosowanych w Albigowej. Nauka rozpoczynała się zazwyczaj 15 listopada,
a kończyła 15 kwietnia, opłata miesięczna wynosiła 10 koron. Kandydatki musiały
mieć ukończone 16 lat i przedstawić zarządowi szkoły świadectwo moralności
wystawione przez proboszcza. W Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Pietryczach
dziewczęta uczyły się gotowania i pieczenia chleba, kroju, szycia, prania i prasowania, wyrobu nabiału, poznawały tajniki hodowli trzody chlewnej oraz drobiu.
Uczennice zdobywały ponadto podstawowe wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących: religii, historii Polski, języka polskiego czy rachunków. W 1911 roku
szkoła została przeniesiona z Pietrycz do Białego Kamienia (powiat złoczowski)
i od tej pory kształciła już nie tylko samodzielne gospodynie wiejskie, ale również
43
przyszłe nauczycielki szkół i kursów gospodarczych. Korespondent „Przodownicy” napisał: „Aż serce się raduje, gdy się widzi ten Zakład. 15 dziewczątek
ubranych skromnie a czyściutko uwija się tam przy rozmaitych pracach
gospodarskich. Zajęcia i prace są tak rozdzielone, że każda kolejno wszystkiego
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się nauczy i wszystko przejdzie. […]. Nie tylko jednak pracą chwalą Pana Boga;
44
zacne i rozumne kierowniczki starają się oświecić i wykształcić ich umysł i serce”.
W okresie popowstaniowym z inicjatywy Wydziału Krajowego doszło do
utworzenia w Galicji szeregu szkół specjalistycznych w zakresie gospodarstwa
wiejskiego, a więc: mleczarskich, ogrodniczych, pszczelarskich, chmielarskich,
uprawy lnu, a nawet wylęgania drobiu. Ta ostania placówka funkcjonowała
w Zielonej koło Rawy Ruskiej i przyjmowała uczennice tylko w okresie zimowym.
45
Od 1906 r. uczennice z Zielonej mogły ubiegać się o zasiłki stypendialne.
Należy też wspomnieć, że dziewczęta wiejskie chcące lepiej przygotować się
do roli gospodyń, „Przodownica” zachęcała do odbycia trwającego pięć miesięcy
kursu w Podzamczu koło Żydaczowa. Zorganizowało go grono ziemianek z Galicji
Wschodniej. Kurs rozpoczął się 3 listopada 1909 r. i obejmował naukę kroju,
szycia, prania i prasowania, gotowania, pieczenia chleba, chowu drobiu, trzody
chlewnej oraz bydła. Zajęcia praktyczne uzupełniały wykłady teoretyczne. Opłata
46
miesięczna wynosiła 4 korony, a kandydatki musiały mieć ukończone 14 lat.
Redakcja omawianego periodyku napisała: „Założycielki chcą nie tylko wykształcić
dziewczęta pod względem praktycznym, ale o ile zdołają w tak krótkim przeciągu
czasu, rozbudzić je pod względem umysłowym i przygotować je do obowiązków,
47
jakie je czekają w życiu”.
Zakończenie
Zarówno męskie jak i żeńskie szkoły zawodowe w Galicji nie cieszyły się dużą
popularnością wśród włościan, i za nielicznymi wyjątkami (np. szkoły dla gospodyń
wiejskich w Albigowej czy Pietryczach), nie miały dużej frekwencji. Uczniów
próbowano przyciągać różnymi sposobami, zapewniając najuboższym i zdolnym
stypendia, darmowe miejsca w internatach i bursach, bezpłatne podręczniki oraz
przybory szkolne. Niejednokrotnie wymagano od młodzieży jedynie odzieży na
zmianę. Tylko nieliczne męskie szkoły zawodowe wymagały od kandydatów
(przyszłych rzemieślników) zaświadczenia o stanie zdrowia oraz świadectwa
ukończonej szkoły ludowej, a żeńskie świadectwa moralności, które uzyskać
można było od księdza proboszcza. W szkołach tych nacisk położony był
na przedmioty zawodowe (m.in. buchalteria czy rysunek techniczny) i zajęcia
praktyczne w warsztacie, kuchni, pralni, oborze, chlewni czy mleczarni.
W niektórych szkołach dostarczano uczniom podstawowej wiedzy z zakresu tzw.
przedmiotów ogólnych: historii Polski, języka polskiego, rachunków i religii.
Streszczenie
Prasa kobieca stanowi cenne źródło informacji na temat różnych aspektów
życia i działalności człowieka, w tym jego dostępu do wiedzy i nauki, a ukazująca
się w latach 1899-1912 w Krakowie „Przodownica” jest tego najlepszym
przykładem. Rolniczy charakter Galicji spowodował, że ukształtowały się tutaj typy
szkół rolniczych reprezentujące wszystkie stopnie organizacyjne szkolnictwa.
44
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Funkcjonowały wyższe, średnie i niższe szkoły rolnicze, w których uczyć się mogła
młodzież wiejska. Z braku wiedzy i funduszy dzieci włościańskie uczyły się
najczęściej w niższych szkołach rolniczych, tzw. Szkołach Gospodarstwa
Wiejskiego, gdzie kształcili się również oficjaliści dworscy. Córki włościańskie
w tego typu szkołach uczyły się: kroju, szycia, prania, prasowania, gotowania,
pieczenia chleba, wyrobu nabiału, podstaw sadownictwa i ogrodnictwa, chowu
trzody chlewnej, bydła i drobiu. Natomiast włościańscy synowie obok uprawy roli
czy hodowli zwierząt, uczyli się pszczelarstwa, gorzelnictwa, melioracji. Funkcjonowały też w Galicji szkoły przemysłowe i rzemieślnicze, w których także mogła
pobierać nauki młodzież wiejska, głównie chłopcy. Były to szkoły: garncarskie,
koszykarskie, tkackie i powroźnicze, szewskie, stolarskie, kołodziejsko-kowalskie,
a do wiejskich dziewcząt skierowane były szkoły koronkarskie i hafciarskie.
Słowa klucze: szkoły zawodowe, szkoły rolnicze, nauczanie w środowisku
wiejskim, młodzież, Galicja, prasa kobieca.
Summary
The women's press is a valuable source of information on various aspects
of human life and activity, including its access to knowledge and science, and the
„Przodownica” published in Krakow in 1899-1912 is the best example of this. The
agricultural character of the Galicia region caused that the types of the agricultural
schools were formed here, representing all organizational levels of education.
There were higher, medium and lower agricultural schools in which the rural youth
could learn. Because of the lack of knowledge and funds, the peasants’ children
learned mostly in the lower agricultural schools, so-called Schools of Countryside,
where the officials from the mansions were also educated. In this type of schools
the peasants’ daughters learned: cutting, sewing, washing, ironing, cooking, baking
bread, making dairy products, basics of gardening and gardening, rearing pigs,
cattle and poultry. On the other hand, the peasants’ sons, along with farming
or farming animals, learned beekeeping, distilling and melioration. There were also
industrial and craft schools in the Galicia region, in which the rural youth, mainly
boys, could also take lessons. These were: pottery, basket making, weaving and
rope-making, shoemaking, carpentry, wheel-chair and blacksmith's, and lacemaking and embroidery schools were addressed to the village girls.
Key words: vocational schools, agricultural schools, teaching in the rural
environment, youth, the Galicia region, women's press.
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Dariusz SKALSKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
RECENZJA: „KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W LATACH
1995-2015”. POSTĘPY ORGANIZACYJNO-PRAWNE, LOGISTYCZNE
I TAKTYCZNO-RATOWNICZE; GARMOND OFICYNA WYDAWNICZA,
POZNAŃ 2015, S. 564. POSTĘPY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM,
EPIDEMIOLOGII I MEDYCYNIE SĄDOWEJ. GARMOND OFICYNA
WYDAWNICZA, POZNAŃ 2015, S. 399. PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ
NAUKOWĄ JERZEGO KONIECZNEGO I MACIEJE SCHROEDERA
Przełom XX i XXI wieku jest czasem transformacji stosunków międzynarodowych charakteryzowanych przez szereg procesów i wydarzeń, pośród których
wskazywany jest element szczególny – zakończenie zimnowojennego okresu pod
koniec lat 80. Nie pozostaje on bez wpływu na percepcję i dynamikę pojawiających
się zagrożeń oraz wyzwań w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego
oraz lokalnego, wśród których tradycyjnie wymienia się terroryzm, zorganizowaną
przestępczość, cyberterroryzm, manipulacje na rynkach światowych, czy degradację środowiska naturalnego. Obecny w dyskursie jest pogląd, że trudno nadać
wymienionym powyżej elementom atrybutu stricte globalnego, bowiem w ten
sposób charakteryzować możemy przykładowo zagrożenia ekologiczne powstałe
w wyniku globalnego ocieplenia czy wojnę atomową.
Pojęcie bezpieczeństwa coraz częściej nie jest postrzegane jedynie poprzez
stosunki międzypaństwowe bądź w kategoriach wojskowych. Na redefinicję tego
pojęcia odpowiadającego łacińskiemu (securitas), sine (bez) oraz cura (opieka)
rozumianego w kontekście historycznym jako braku zagrożenia, czasu spokoju,
zabezpieczenia, przeciwstawiana jest szersza interpretacja uwzględniająca
zachodzące zmiany w danym czasie i epoce. Dzisiaj bez wątpienia na redefinicję
tego pojęcia ma również postęp technologiczny, co powoduje włączenie w zakres
nauk o bezpieczeństwie tych zagrożeń i wyzwań, które wcześniej znajdowały się
poza sferą ich zainteresowań. Podążając więc za tym rozumowaniem, uwzględnić
należy rolę państwa narodowego, i jego rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, jako
inherentnej zależności wobec presji procesów globalizacyjnych, informatyzacji czy
coraz wyraźniej kształtującej się współzależności politycznej. Pojawiły się nawet
głosy wieszczące kryzys, a nawet koniec upadek państwa terytorialnego, jako
niezdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom na skutek rozwoju
techniki wojskowej. Warto jednakże nadmienić – jako poglądzie definiującym
szerszy kontekst bezpieczeństwa – o poglądach współtwórcy szkoły kopenhaskiej
Barrego Buzana, który w warstwie podmiotowej wskazuje: jednostki, państwa
i systemy międzynarodowe, natomiast w wymiarze przedmiotowym wymienia pięć
poziomów bezpieczeństwa: polityczny, wojskowy, gospodarczy, społeczny oraz
ekologiczny.
Uprawnione jest zatem założenie o budowaniu nowych instrumentów
bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za identyfikację zagrożeń i przeciwdziałanie
im, w co niewątpliwie wpisują się wydawnictwa zespołowe, poświęcone aspektom
bezpieczeństwa wewnętrznego – ochrony życia, zdrowia i mienia w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w latach 1995-2015.
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W tym miejscu podkreślić należy szczególną rolę Jerzego Koniecznego,
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a wcześniej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który wraz z liczną grupą badaczy
i praktyków, odpowiada za cykl konferencji poświęconych zdrowiu publicznemu
i ratownictwu. Publikacje są wynikiem 20. jubileuszowego spotkania konferencyjnego, a w omawianym okresie, obok naukowego dyskursu i wymiany poglądów
z praktykami odpowiedzialnymi za budowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, nie
zabrakło również wydarzeń o znaczeniu praktycznym. Należą do nich chociażby:
utworzenie w 1995 r. z inicjatywy władz samorządowych i dyrekcji Szpitala
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, jednego z pierwszych w Polsce Zintegrowanych Systemów Ratownictwa, czy uruchomienie w inowrocławskim szpitalu
pierwszego w kraju oddziału ratunkowego. Co znamienne, uroczyste otwarcie
miało miejsce w maju 2000 r., podczas obrad V Międzynarodowego Forum
Ratownictwa, a w roku następnym zapewniono wdrożenie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, pełniącego funkcję przyjmowania wezwań, zbierania informacji
i podejmowania decyzji w sytuacjach nagłych zagrożeń. Nie budzi zatem wątpliwości, że zarówno przyjazny i życzliwy klimat, wzmocniony zapleczem badawczym
miejscowych szpitali oraz współpraca środowiska akademickiego, pozwalają,
by Inowrocław stał się innowatorem w zakresie wdrażanych rozwiązań służących
ochronie życia i zdrowia.
Na jubileuszowe wydawnictwo składają się dwa obszerne tomy:
1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy
organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze;
2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy
w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej.
Pierwszy z tomów liczący 564 strony, zawiera 36 rozpraw pogrupowanych
w trzech działach: Aspekty prawno-organizacyjne i edukacyjne, Logistyka, Ratownictwo specjalistyczne. Dział pierwszy otwiera rozprawa, charakteryzująca Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy w ujęciu trzech poziomów kierowania w obszarze
działań ratowniczych. W zakresie poziomu kierowania interwencyjnego,
realizowane są przedsięwzięcia ratownicze oraz te – służące zapewnieniu bezpieczeństwa ratowników, realizowane w strefie zagrożenia oraz strefie realizowanych
działań. Na drugim poziome taktycznym działania podejmowane są na styku lub
poza strefą zagrożenia i obejmują przedsięwzięcia skutkujące realizacją przyjętej
taktyki bądź strategii. Wreszcie trzeci poziom kierowania – strategiczny, dotyczy
określenia oraz przyjęcia strategii niezbędnej w likwidowaniu zagrożenia oraz służy
nadzorowi w zakresie należytego wypełniania kierowania taktycznego. Dział drugi
zamyka studium dotyczące implementacji rozwiązań teleinformatycznych (ICT)
do prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w tym wykorzystania
rozwiązań typu cloud computing oraz pojawiających się w tym obszarze problemów. Pojawia się ważny – z punktu widzenia szybkości i efektywności działań –
postulat, by wprowadzić zunifikowany system dla służb dyspozytorskich,
ratowniczych czy poszukiwawczych, który będzie w stanie zaspokoić specyficzne
potrzeby służb, inspekcji i straży. W trzeciej części poświęconej ratownictwu
specjalistycznemu znajdujemy m. in. zagadnienia odnoszące się do ratownictwa
chemicznego i ekologicznego, ratownictwa górniczego, funkcjonowania Górskiego
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Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czy działalności Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Obszerne studium poświęcone jest analizie krajowych
i międzynarodowych przepisów prawnych odnoszących się do problematyki
poszukiwania i ratownictwa lotniczego, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań
i perspektyw. Podkreślona została też kwestia problemu uzyskania kompatybilności systemu na skutek funkcjonowania dualistycznego podziału kompetencji,
polegających przykładowo na finansowaniu zakupów sprzętu, środków łączności
i nawigacji itp. z budżetu MON, i zarządzania procesem prawnym ich wykorzystania przez MIR.
W drugim tomie liczącym 399 stron, znajdujemy 23 wystąpienia (zdecydowana większość, bo aż 17 przygotowanych zbiorowo przez zespoły liczące
od 2 do 8 osób) pogrupowane w trzech działach: Ratownictwo medyczne
(s. 19-265); Epidemiologia (s. 269-344); Medycyna sądowa (s. 347-399). W pierwszej części poruszono szerokie spektrum zagadnień związanych z prawnymi
aspektami oraz ewolucją ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Permanentny rozwój KSRG, to wynik wciąż zmieniających się
standardów udzielania pomocy medycznej ale również, jak zauważono, pochodna
wzrostu świadomości i oczekiwań społeczeństwa, w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje postulat wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania opartych o procesy biznesowe, a więc odejście od zarządzania
autorytarnego na model zarządzania harmonijnego, będącego odpowiedzią
na nieprzewidywalność, dynamikę, skutki i skalę zagrożeń. Nowoczesne zarządzanie ewoluuje w kierunku zogniskowanym według zasady „złotej godziny”,
w której każdy pacjent ma określony czas, w który niezbędna pomoc ma być
udzielona, by przeżył i w możliwie najkrótszym czasie wrócił do zdrowia.
Część druga dotycząca epidemiologii zawiera 6 wystąpień dotyczących
zagrożenia bioterroryzmem, roli uprawnionych organów państwa w podejmowaniu
działań na rzecz niwelowania zagrożeń epidemiologicznych, reagowania na zdarzenia radiacyjne czy metodyki oceny gotowości ochrony zdrowia publicznego
w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Centers for Disease Control and Prevention. Ostatnia część poświęcona jest w znacznej mierze antropologii sądowej,
polegającej na identyfikacji człowieka w oparciu o usprawnienie starych oraz
powstanie nowych systemów identyfikacyjnych. Cechą wyróżniającą jest w tym
przypadku interdyscyplinarny charakter badań, wymagający wykorzystania
osiągnięć z wielu dziedzin nauki, a niejednokrotnie współdziałania specjalistów
wykorzystujących różnorodne techniki badawcze i diagnostyczne. Kontekst
praktyczny organizacji i zakresu działań medyczno-sądowych, został ukazany
poprzez analizę tragicznego w skutkach zderzenia czołowego dwóch pospiesznych
pociągów pasażerskich pod Szczekocinem w marcu 2012 r., w którym śmierć
na miejscu katastrofy poniosło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Bogaty jest kontekst historyczny obrazujący budowanie KSRG, nie tylko
w kontekście trudności natury legislacyjnej czy niezbędnych kosztów koniecznych
do jego wdrożenia. Równie trudne – w początkowym okresie jego wdrażania –
okazały się kwestie „mentalne” i dyskusja nad zapisami dotyczącymi kierowania
akcjami. Maciej Schroeder (były zastępca komendanta głównego PSP) wspomina
„Grupa tradycjonalistów wysuwała argumenty świadczące o zbliżającej się kata-
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strofie dowodzenia, na tym etapie rodząca się w bólach PSP miała nie potrafić
kierować wszystkimi akcjami ratowniczymi, przy których jej obecność będzie
wymagana (…) A to, że kierujący działaniem ratowniczym strażacki dowódca sekcji
będzie w pewnym zakresie czasowym mówił – ba, rozkazywał! – lekarzowi,
1
policjantowi czy kolejarzowi, co ma robić, nie mieściło im się w głowach”.
Zagadnienia bezpieczeństwa stanowią istotny fragment znacznej już literatury,
poświęconej zagrożeniom, trendom czy potencjalnym możliwościom ich niwelowania. W tym przypadku należy podkreślić wartość poznawczą i aplikacyjną
recenzowanych książek, napisanych w sposób komunikatywny i łączących
doświadczenie oraz wiedzę badaczy i praktyków. O wartości recenzowanej pozycji
stanowi ponadto skład zespołu autorskiego i wysoki poziom naukowy prezentowanych artykułów, będący wyrazem interdyscyplinarnego ujmowania podejmowanej problematyki. Z całą stanowczością recenzowane pozycje wydawnicze
znaleźć powinny zastosowanie w praktyce zapobiegania zwalczania zagrożeń
w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także dydaktyce akademickiej.

1

M. Schroeder, Państwowa Straż Pożarna i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Doświadczenie
własne (w:) J. Konieczny, M. Schroeder (red.), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 19952015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze. Poznań 2015, s. 16.
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