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WSTĘP 
 

Szanowni Państwo, oddajmy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika 
Przegląd Naukowo-Metodyczny ,,Edukacja dla Bezpieczeństwa”.  

Poszczególne prace o charakterze badawczym i teoretycznym, ujęte zostały 
w 5 działów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
zarządzanie, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo zdrowotne, oraz recenzje  
i sprawozdania. 

W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy pięć artykułów. Pierwszy 
z nich, autorstwa Hanny BARTOSZEWICZ-BURCZY, podejmuje problematykę 
zagrożeń fizycznych i cybernetycznych w odniesieniu do systemu 
elektroenergetycznego Unii Europejskiej. Przestawia cele, motywy działania oraz 
ataki głównych grup terrorystycznych na światową infrastrukturę 
elektroenergetyczną. Autorka zwraca uwagę na kluczową rolę elektroenergetyki, 
jako części infrastruktury krytycznej, w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa.  

Z kolei Józef BUCZYŃSKI podejmuje zagadnienia systemu europejskiego 
bezpieczeństwa. Autor zaprezentował rolę Ligi Narodów, Unii Zachodniej i Unii 
Zachodnioeuropejskiej oraz NATO i UW. Scharakteryzował proces tworzenia i rolę, 
jaką w tym systemie odgrywały Wspólnoty Europejskie oraz ich transformację  
w jednolitą strukturę funkcjonalną Unii Europejskiej. Przedstawił rolę, jaką  
w systemie europejskiego i globalnego bezpieczeństwa odgrywała Wspólna 
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, a obecnie pełni Wspólna Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony. W pracy zaprezentowano również relacje i kompetencje, 
jakie w zakresie europejskiego bezpieczeństwa ma UE i NATO oraz wskazano na 
rozbieżności i dylematy jakie występują pomiędzy tymi dwoma podmiotami 
bezpieczeństwa.  

W następnej pracy, autorstwa Mariana KOPCZEWSKIEGO oraz Dominika 
KOŚCIELNIAKA, analizowane są zagadnienia najnowszych technologii dla 
skuteczności prowadzenia działań wojennych. Autorzy stawiają tezę, że 
konwencjonalne działania wojenne nie są warunkiem skuteczności prowadzonych 
operacji, i podkreślają jednocześnie rosnącą rolę, dla efektywności i skuteczności 
ich działania, stopnia i poziomu wyposażenia w najnowsze technologie 
informacyjne.  

Przedmiotem rozważań Tomasza STANISZEWSKIEGO jest bezpieczeństwo 
narodowe w kontekście kryzysu polskiej rodziny i zagrożeń jej prawidłowego 
funkcjonowania. Zdaniem autora, pierwsze lata XXI wieku stały się czasem 
poważnego kryzysu tej wspólnoty na wszystkich jej poziomach: w relacjach 
małżeńskich – gdzie zanika wzajemny dialog, umiejętność konstruktywnej 
rozmowy, a elementem zastępczym staje się telewizja, nałogi  
i uzależnienia. Autor podkreśla, że dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście 
istnienia instytucji rodziny punktem wyjścia staje się proces wychowania w niej 
następujący, czyli – poprzez młodego człowieka – kształtowania społeczeństwa 
przyszłości, które będzie decydować o losach całego państwa w bliższej lub 
dalszej perspektywie. 

Andrzej BOLEWSKI i Wiesław OTWINOWSKI z kolei podejmują problematykę 
wybranych aspektów działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  
w Europie, dotyczących wydarzeń we wschodniej Europie. W szczególności,  
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w artykule podkreślono rolę, jaką spełnia przewodnictwo Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której to członkami są państwa 
zaangażowane w konflikt. Przedstawiono również zaangażowanie różnych 
instytucji i struktur OBWE działających na rzecz ustabilizowania sytuacji w tym 
regionie. Ponadto, wskazano na możliwości wykorzystania mechanizmów, jakimi 
dysponuje OBWE w sytuacjach kryzysowych oraz na możliwości czynnego 
uczestniczenia państw członkowskich OBWE w działaniach zmierzających do 
ograniczenia napięcia w rejonie trwającego konfliktu. 

W kolejnym dziale składającym się z trzech prac, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, prezentujemy rozważania Wiesława OTWINOWSKIEGO i Andrzeja 
BOLEWSKIEGO, w kontekście roli kontroli szkolenia mobilizacyjnego dla 
bezpieczeństwo państwa. Autorzy zauważają, że na czas pokoju jedną  
z istotniejszych kwestii jest modernizacja wojska. Wprowadza się tu nowoczesne, 
precyzyjne i skuteczne środki walki oraz środki dowodzenia i zabezpieczenia 
logistycznego. Wskazuje jednocześnie, że zmniejszanie stanów osobowych  
w siłach zbrojnych w czasie pokoju wymaga posiadania wyszkolonych rezerw 
osobowych, którymi można byłoby uzupełnić stany osobowe w czasie wojny. 
Autorzy konkludują, że celowi temu służyć ma szkolenie mobilizacyjne na 
wszystkich szczeblach dowodzenia.  

Mariusz CISZEK analizuje z kolei determinanty ekonomiczne kształtujące 
bezpieczeństwo wewnętrzne i trwałość państwa. W artykule ukazano 
uwarunkowania ekonomiczne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W pracy 
przybliżono główne procesy, czynniki i determinanty ekonomiczne oddziałujące na 
bezpieczeństwo i trwałość państwa, odnosząc je również do polskich realiów. 
Autor artykułu przyjął założenie, iż żadne państwo nie utrzyma swej trwałości, jeśli 
nie będzie się rozwijało w sferze gospodarczej. Państwo bezpieczne to takie, które 
charakteryzuje się rozwojem ekonomicznym. Autor podkreśla, że determinanty 
ekonomiczne uznaje się obecnie za bardzo ważne w kształtowaniu 
bezpieczeństwa.  

Marek MICHALSKI podejmuje tematykę strategicznego zarządzania zasobami 
węgla kamiennego. Przedstawia analizę światowych zasobów węgla kamiennego  
i trendów w podaży, struktury produkcji i konsumpcji oraz wpływu 
międzynarodowego handlu na rynek węgla kamiennego. Uwzględniając znaczące 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego i emisję co2 związaną ze spalaniem 
węgla, dokonano oceny możliwości wykorzystania technologii wychwytywania  
i składowania dwutlenku węgla (ccs) oraz przedstawiono kryteria strategicznego 
zarządzania zasobami węgla kamiennego oparte na koszcie społecznym.  

W kolejnym dziale, zarządzanie, prezentujemy artykuł Józefa JERMACZA 
oraz Zbigniewa SERAFINA, podejmujących problematykę zarządzania logistyką  
w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych. W artykule podjęta została 
próba przedstawienia problematyki zarządzania logistyką w sytuacjach 
kryzysowych w optyce zajęć terenowych. Jest ona szczególnie ważna z uwagi na 
osiągnięcie zaplanowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa celów 
dydaktycznych i w zakresie realizacji zadań zawodowych w kontekście szeroko 
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rozumianej problematyki bezpieczeństwa. W prezentowanym materiale autorzy 
skoncentrowali się na zarządzaniu logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce 
zajęć terenowych pod kątem profesjonalizacji studentów poprzez praktyki 
zawodowe i zajęcia terenowe w formie bloku pokrewnych przedmiotów. 
Przeanalizowano jednocześnie znaczenie zajęć praktycznych w terenie na 
przykładzie zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć 
terenowych w zakresie usprawnienia procesu edukacji w kontekście 
profesjonalizacji działań i doskonalenia kwalifikacji zawodowych studentów. 

W następnej części tematycznej, pedagogika, liczącej siedem prac, Agata 
BIEDRZYCKA podejmuje próbę analizy znaczenia aktywizowania wyobraźni 
ucznia w procesie rozwijania działań twórczych w kontekście myślenia 
dywergencyjnego w zakresie kilku zagadnień tematycznych: autokreacji jako 
priorytetowego zadania wychowania i edukacji do twórczości, symulacji 
poznawczej w oparciu o wykorzystanie wyobraźni motorycznej dziecka, aktywizacji 
wyobraźni oraz kierowania procesem twórczym poprzez wybór form ułatwiających 
aktywizację wyobraźni u dziecka.  

W kolejnej pracy Ewa JAGIEŁŁO oraz Anna KLIM-KLIMASZEWSKA odnoszą 
się do efektywnego nauczania matematyki w wieku przedszkolnym. Poszukują 
skutecznych metod kształtowania pojęć matematycznych. Autorki uzasadniają 
stosowanie kompilacji metod werbalnych, praktycznych, problemowych  
i aktywizujących, jak również konieczność stwarzania atmosfery wyzwalającej 
konstruktywne myślenie.  

Roma JAGIEŁŁO-MATYJASIK z kolei przedstawia zarys problematyki 
struktury polskiego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w świetle 
obowiązujących aktów prawnych z lat 1944-1999. Autorka dokonuje analizy 
szkolnictwa, uwzględniając dwa zasadnicze etapy: pierwszy – obejmujący lata 
1944-1960 i drugi od 1961 do roku 1999. Ich wydzielenie daje podstawę do 
podziału poniższych rozważań na dwie części: pierwszą – podejmującą problemy 
od tzw. stanu tymczasowości do częściowej stabilizacji oraz drugą – obejmującą 
prezentację kontynuowanych przemian edukacyjnych. Autorka zwraca uwagę na 
fakt, że za podstawowe kryterium wydzielenia tych dwu części przyjęto różne 
zasady rekrutacji absolwentów 7-letniej i 8-letniej szkoły podstawowej do szkół 
średnich oraz różnego rodzaju programy nauczania.  

Dagmara NOWAK-ADAMCZYK analizuje problematykę świadomości osób 
niepełnosprawności jako warunku kształcenia inkluzywnego. Artykuł porusza 
problematykę świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich 
jako warunku niezbędnego do realizacji koncepcji edukacji włączającej osoby 
niepełnosprawne w główny nurt kształcenia. Koncepcja ta – będąca wyzwaniem 
dla polskiego systemu edukacji – ukazana jest na tle społecznego modelu 
niepełnosprawności oraz bazujących na nim uregulowań legislacyjnych, 
szczególnie zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Autorka artykułu, na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
omawia rozwiązania systemowe, zgodne z duchem Konwencji, pozwalające na 
włączanie osób niepełnosprawnych w proces kształcenia na uczelni. W tym celu 
charakteryzuje działania Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, jak również 
opisuje projekt DARe-Learning.  
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W kolejnej pracy Lidia PAWELEC i Hubert PAWELEC analizują znaczenie 
kompetencji komunikacyjnych nauczyciela we współczesnej rzeczywistości 
szkolnej. Autorzy wskazują, że kompetencje komunikacyjne są obecnie zaliczane 
do kluczowych umiejętności jakie powinien posiadać współczesny nauczyciel. 
Zwracają uwagę, że kształcenie to proces nieustannego komunikowania się, na 
który składają się trzy podstawowe elementy – nadawca, odbiorca i komunikat. 
Autorzy podkreślają, ze cel edukacyjny jest osiągnięty tylko wtedy, gdy komunikat 
dotrze do adresata i gdy jest przez niego właściwie odebrany i zrozumiany,  
a uczeń i nauczyciel są partnerami dialogu, w którym role nadawcy i odbiorcy 
zmieniają się.  

Leszek PAWELSKI podejmuje zagadnienia jakości kształcenia w szkole  
w kontekście oczekiwań i rzeczywistości. Zwraca uwagę, że jakość pracy szkoły to 
najważniejszy element pracy tego typu placówek. Podkreśla, że od poziomu 
kształcenia absolwentów wszystkich typów szkół zależy także nasza przyszłość. 
Autor artykułu wskazuje na stan obecny oraz ukazuje możliwe formy wyjścia  
z kryzysu. Ważną rolę w tym zadaniu spełniać mogą nauczyciele, rodzice, 
uczniowie, nadzór pedagogiczny.  

W ostatnim artykule w tym dziale, Joanna FARYSEJ, Jolanta JÓŹWIAK, oraz 
Iwona KOPACZYŃSKA omawiają możliwości finansowania badań naukowych  
i innowacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w programach 
krajowych. 

W kolejnym dziale, liczącym trzy prace, psychologia, Barbara KOŁODZIEJ, 
dokonuje empirycznej analizy problemów alkoholowych oraz metod ich 
rozwiązywania w doświadczeniach i w opiniach uczestników terapii dla 
uzależnionych. W opracowaniu ujęte są wyniki badań zrealizowanych z udziałem 
osób uzależnionych, uczestniczących w 8- tygodniowej terapii dziennej oraz badań 
z udziałem uczestników tzw. Obozu terapeutycznego. Autorka wskazuje, że opis 
cech socjodemograficznych obu badanych grup wykazuje różnice pomiędzy jedną  
i drugą zbiorowością, jak również inne oczekiwania i plany uczestników terapii. 
Istotne są też opinie respondentów na temat systemu przeciwdziałania problemom 
alkoholowym i konkretnych rozwiązań bądź też ich braku. 

Andrzej PIOTROWSKI z kolei analizuje w pracy empirycznej opinie 
funkcjonariuszy służby więziennej wobec aktualnej populacji osadzonych. Celem 
artykułu było ukazanie w jaki sposób funkcjonariusze Służby Więziennej oceniają 
aktualną populację osadzonych oraz możliwości resocjalizacji. Z zebranych danych 
wynika, że przestępcy popełniający coraz brutalniejsze przestępstwa niechętnie 
poddają się resocjalizacji, która w opinii personelu jest nieskuteczna. 

W dziale bezpieczeństwo zdrowotne, Magdalena MAZUR analizuje 
problematykę inteligencji emocjonalnej w kontekście poziomu psychopatii  
u sprawców przestępstw seksualnych z art. 197 kodeksu karnego. Na podstawie 
przeprowadzaonych badań autorka wyciąga wniosek, że sprawcy przestępstw 
seksualnych z art. 197 przejawiają inklinacje psychopatyczne i mają niski lub 
przeciętny poziom inteligencji emocjonalnej, w zależności od poziomu psychopatii. 
Ponadto przeprowadzone analizy wykazały istotne statystycznie, ujemne korelacje 
pomiędzy ogólnym poziomem psychopatii oraz jej dwoma czynnikami: 
bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu innych ludzi i chroniczna 
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skłonność do antysocjalnych zachowań, a ogólnym poziomem inteligencji 
emocjonalnej i jej czynnikami.  

W podsumowującym dziale recenzje i sprawozdania, Piotr KWIATKIEWICZ  
dokonuje krytycznej analizy pozycji wydanej nakładem Wydawnictwa Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, autorstwa Grzegorza Pietrka pt. POWÓDŹ 
2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji 
publicznej. Jej treści merytoryczne dotyczą działań podejmowanych przez 
instytucje samorządowe oraz organy państwa, które stanowiły reakcję na powódź 
w 2010 roku. 

Dalsza część niniejszego numeru „Przeglądu Naukowo-Dydaktycznego” 
zamieszczona została na płycie pt. „Europejski wymiar bezpieczeństwa 
energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Wykorzystanie elektronicznego 
nośnika, jakim jest płyta CD, pozwala przybliżyć naszym czytelnikom obszerny 
materiał dotyczący problematyki gospodarki energetycznej w jej najbardziej 
racjonalnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego modelu.  

Formę wprowadzenie do prezentowanych wyników badań stanowi wydzielony 
z całości tekst autorstwa prof. zw. dr hab. Andrzeja CHODUBSKIEGO dotyczący 
zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego świata.  

Pierwsze zamieszczone na płycie treści „Europejskiego wymiaru poświęcone 
są szeroko pojętej edukacji, dotyczącej zagadnień związanych z energetyką. 
Rozpoczyna ją tekst autorstwa Pawła WIŚNIEWSKIEGO. Porusza on kwestię 
uwzględnienia zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz 
bezpieczeństwa energetycznego współczesnego świata, Europy i Polski  
w procesie edukacji dzieci i młodzieży na poziomie gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej. Autor przedstawia analizę treści nauczania, szczegółowych 
celów i wymagań edukacyjnych obejmujących problematykę odnawialnych źródeł 
energii (OZE), zawartych w programach nauczania rekomendowanych przez 
czołowe wydawnictwa edukacyjne w Polsce. W swojej pracy poddaje ocenie 
miejsce i rolę edukacji ekologicznej z zakresu OZE w strategiach energetycznych  
i realizowanych projektach.  

Dr Tomasz BESTA w rozdziale swojego autorstwa prezentuje przegląd 
najważniejszych czynników psychologicznych wpływających na percepcję ryzyka 
związanego z technologiami energetycznymi. W swojej pracy omawia również 
badania nad mechanizmami poznawczymi związanymi z percepcją ryzyka oraz 
czynnikami motywacyjnymi i emocjonalnymi. Prezentuje także badania nad 
postawami jednostek oraz ich wrażliwością na specyficzne zagrożenia łączące się 
z technologiami energetycznymi.  

Dr Ewa GAJUŚ-LANKAMER oraz dr Anna WÓJCIK zaprezentowały wyniki 
badań poziomu akceptacji społecznej dla energii ze źródeł odnawialnych 
przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina. 
Opracowany na potrzeby badań autorski kwestionariusz ankiety pozwolił na 
poznanie przekonań młodzieży na temat korzyści z energetyki wiatrowej, 
słonecznej, wodnej i uzyskiwanej z biomasy. Uzyskane wyniki badań wskazują na 
akceptację dla energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Ujawniają także, że 
duży odsetek młodzieży nie potrafi określić korzyści wynikających z energetyki 
odnawialnej.  
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Dr Anna Maria WÓJCIK oraz dr Ewa GAJUŚ-LANKAMER przeprowadziły 
także badania diagnostyczne wśród nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych 
z wykorzystaniem Skali Likerta. W swojej pracy przedstawiły poglądy badanych 
dotyczące wpływu energetyki z wybranych źródeł odnawialnych  
i konwencjonalnych na środowisko społeczeństwo i gospodarkę oraz ich opinie na 
temat obecności treści związanych z OZE i energetyką rozproszoną w edukacji 
szkolnej. Badania dotyczące poziomu akceptacji nauczycieli dla różnych rodzajów 
energetyki pozwoli na określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli  
w obszarze problematyki dotyczącej energetyki.  

Dr Sylwia MROZOWSKA podjęła się prezentacji wybranych problemów 
komunikowania i włączania społeczeństwa do projektów jądrowych oraz wskazania 
niektórych praktycznych rozwiązań w tym zakresie. W swojej pracy przedstawia 
ogólne problemy publicznego rozumienia nauki i technologii wraz z przywołaniem 
wyników badań sondażowych, w tym prowadzonych w ramach unijnych 
Eurobarometrów przed awarią w Fukushimie. W pracy przedstawia także francuski 
model informowania o energetyce jądrowej oraz rozwiązania proponowane  
w polskim programie energetyki jądrowej przyjętym przez Radę Ministrów 28 
stycznia 2014 r. 

Dr Małgorzata WIŚNIEWSKA przedstawia problematykę kształtowania kultury 
bezpieczeństwa w środowisku pracy w odniesieniu do organizacji i osób 
zaangażowanych w energetykę jądrową. Kultura bezpieczeństwa zyskała na 
znaczeniu w latach 80., z powodu serii nieszczęśliwych wypadków, 
zapoczątkowanej katastrofą elektrowni atomowej w Czarnobylu. Stwierdzono 
wówczas, że kultura bezpieczeństwa jest równie ważna jak bezpieczeństwo 
technologiczne, nadano więc większą wagę kształtowaniu wśród pracowników 
pożądanych zachowań i nawyków, które bezpośrednio wpływają na 
bezpieczeństwo elektrowni jądrowej, jej pracowników, społeczeństwa i środowiska 
naturalnego. Autorka zwraca również uwagę na znaczenie dwóch ściśle 
powiązanych ze sobą elementów bezpieczeństwa organizacji: systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i kultury bezpieczeństwa. 

Kończący niniejszą część materiałów zgromadzonych na płycie tekst 
autorstwa mgr. Artura JUSZCZAKA dotyczy zagadnienia ochrony środowiska 
przedstawionego w Starym Testamencie. Artykuł zawiera analizę paradygmatów 
sozologicznych obecnych w Starym Testamencie. Jego część wprowadzająca 
poświęcona została krótkiej analizie reguł dotyczących ochrony środowiska 
zawartych w nauczaniu trzech religii. Autor podkreśla wyjątkowość dziedzictwa 
paradygmatów dotyczących ochrony środowiska, pochodzących ze Starego 
Testamentu, a opartych na przekonaniu, że Bóg jest dawcą życia i dlatego jest ono 
święte.  

Blok tematyczny w dotyczący części technicznej rozpoczyna tekst napisany 
przez dr. Andrzeja JĄDERKO oraz mgr. inż. Michała KOWALEWSKIEGO. Autorzy 
opisali metody wyznaczania parametrów wiatru stosowane w energetyce 
odnawialnej. Przedstawili także czynniki wpływające na zasoby energetyczne 
wiatru, podstawowe zależności opisujące energię wiatru oraz normatywną 
klasyfikację siły i zmienności wiatru stosowaną do optymalizacji turbin wiatrowych.  

Artykuł napisany przez dr inż. Renatę GNATOWSKĄ dotyczy aerodyna-
micznych badań modelowych w strefie zabudowanej, których celem jest określenie 
wpływu konfiguracji obiektów, a także stopnia ich „zanurzenia” w warstwie 
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przyziemnej na możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowych na ich dachach 
lub fasadach. Autorka w swoich rozważaniach zajmuje się zjawiskami 
przepływowymi w otoczeniu wiatrowym badanego układu obiektów budowlanych 
oraz ich wpływem na efektywność produkcji energii elektrycznej. 

Tekst autorstwa dr inż. Renaty GNATOWSKIEJ zawiera analizę uwarunkowań 

aerodynamicznych usytuowania elektrowni wiatrowych na terenach pagórkowatych 
w oparciu o wyniki aerodynamicznych badań modelowych. Przedmiotem badań 
jest 2D model pagórka o sinusoidalnym kształcie charakteryzujący się obecnością 
za obiektem obszaru recyrkulacji spowodowanego zjawiskiem oderwania warstwy 
przyściennej. Związek obserwowanych zjawisk przepływowych w otoczeniu 
wiatrowym badanego wzgórza z efektywnością procesu produkcji energii stanowi 
główny przedmiot rozważań autorów. Jednocześnie praca ta rozwija jeden  
z wątków aplikacyjnych z zakresu inżynierii wiatrowej, wnosząc nowe informacje 
na temat nieustalonego charakteru procesów przepływowych.  

Anglojęzyczny artykuł autorstwa dr hab. inż. Grażyny FRYDRYCHOWICZ-
JASTRZĘBSKIEJ oraz mgr. inż. Artura BUGAŁY przedstawia projekt i realizację 
stanowiska pomiarowego składającego się z modułu fotowoltaicznego  
w ustawieniu stacjonarnym, z optymalnym kątem nachylenia między powierzchnią 
a podłożem, oraz w konfiguracji nadążnej dwuosiowej o pozycjonowaniu 
astronomicznym, które jest uważane za bardziej odpowiednie dla warunków 
klimatycznych Polski. Autorzy analizując roczną produkcję energii elektrycznej oraz 
moc elektryczną wyznaczyli współczynniki wydajności energetycznej  
z uwzględnieniem zużycia energii na potrzeby realizacji procesów sterowania. 
Przedstawiony bilans energetyczny, wykonany na podstawie całorocznych 
pomiarów własnych, umożliwił stwierdzenie zasadności stosowania dwuosiowych 
układów podążających za ruchem Słońca po nieboskłonie dla warunków 
klimatycznych Polski.  

Dr Monika KRUKOWSKA podjęła się tematu dotyczącego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w Afryce. Głównym celem jej badań była jest 
problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii na kontynencie 
afrykańskim oraz identyfikacja działań, jakie powinny być podjęte celem 
zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji i konsumpcji 
energii. W materiale wykorzystano najnowsze opracowania i raporty organizacji 
międzynarodowych (m.in. ONZ, Banku Światowego BŚ, Międzynarodowej Agencji 
Energii Odnawialnych IRENA), artykuły prasy międzynarodowej oraz dane 
statystyczne, by przedstawić całościowy obraz podejmowanych kwestii. 
Zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez kraje rozwijające się 
Afryki nie jest bliżej znane czytelnikowi w Polsce, a temat wart jest przybliżenia ze 
względu na intensywność zachodzących zmian na kontynencie afrykańskim.  

Profesor zw. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI oraz mgr Brygida BUNIEK  
w artykule pod tytułem: Fale wodne- niewykorzystane źródło energii, przedstawili 
możliwości wykorzystania fal morskich do produkcji energii elektrycznej. Ocenia 
się, że morza i oceany naszej planety generują rocznie 70÷140 PWh energii, w tym 
8÷80 PWh to energia wytwarzana przez fale morskie. W ostatnim czasie coraz 
większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie energii falowania wód 
morskich. Największym problemem jaki niesie ze sobą to jej wykorzystanie. 
Niestety pomimo wielu teoretycznych metod jej konwersji z energii falowania  
na energię elektryczną, do chwili obecnej nie zdołano opracować tej 
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najefektywniejszej. Omówione w rozdziale prototypy i elektrowni już działające to 
zaledwie niewielki ułamek tej dziedziny. Nieustannie powstają nowe technologie, 
swoją szansę mają również małe przedsiębiorstwa które już zaistniały na rynku 
hydroenergetyki, gdyż stają się obiektem zainteresowania światowych potentatów 
energetyki. 

Dr inż. Wojciech TUTAK, przedstawił możliwości wykorzystania paliwa 
bioetanolowego E85 do zasilania dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego. 
Autorzy przeprowadzili badania oraz analizę parametrów termodynamicznych na 
3-cylindrowym silniku o wtrysku bezpośrednim. W wyniku badań okazało się, że ze 
wzrostem udziału E85 maleje emisja NOx, CO i sadzy natomiast rośnie emisja 
THC.  

Dr inż. Robert WRÓBLEWSKI w artykule pod tytułem: układy kogeneracyjne 
małej mocy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy, omawia wybrane układy 
technologiczne skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
zintegrowane z instalacją zgazowania biomasy. W układach kogeneracyjnych 
wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i ciepło, najczęściej przy 
wysokim stopniu wykorzystania energii chemicznej paliwa. Biomasa jako paliwo 
odnawialne obok wiatru jest znaczącym źródłem energii do wytwarzania tak 
zwanej „zielonej energii elektrycznej”.  

Autorzy dr Ewa CZERWIŃSKA, mgr Katarzyna KALINOWSKA oraz prof.  
dr hab. inż. Tomasz Piskier w swoim tekście przedstawili charakterystykę 
wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej na przykładzie biogazowni  
w Nacławiu. Kompleks w Nacławiu (gmina Polanów) powstał w roku 2010 przy 
fermie trzody chlewnej, skąd pobierane są podstawowe substraty. Założeniem 
biogazowni jest, by rocznie produkować około 2,3 miliona m

3
 biogazu, z czego ma 

powstać 5,9 mln kWh energii cieplnej i 5,3 kWh mln energii elektrycznej. Z tej ilości 
20-30% wykorzystywane jest na własne potrzeby, a pozostała część jest 
sprzedawana.  

Natomiast dr inż. Jan WRONA podjął się próby przedstawienia agregatu 
kogeneracyjnego napędzanego silnikiem Stirlinga, jako alternatywy dla agregatów 
napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym. Mimo iż od zbudowania 
pierwszej maszyny Stirlinga upłynęło 200 lat, nie jest on konstrukcją tak znaną  
i powszechną jak silniki oparte na obiegu Diesla czy Otto. Głównymi powodami 
takiego stanu rzeczy były do niedawna przede wszystkim trudności materiałowe  
i skomplikowany opis termodynamiczny. Postęp w inżynierii materiałowej umożliwił 
rozwiązanie większości problemów związanych z materiałami a opracowywane 
modele matematyczne pozwalają na dokładne opisy zjawisk zachodzących 
podczas pracy urządzenia. Autor dowodzi, że możliwe jest perspektywiczne 
zastosowanie silników Stirlinga w kotłach dla mikrokogeneracji. Ze względu na 
swoje własności silniki Stirlinga mogą stanowić tutaj doskonałą alternatywę dla 
silników ze spalaniem wewnętrznym. 

Dr inż. Renata SIKORSKA-BĄCZEK w prezentacji wyników swoich badań 
zaprezentowała możliwości wytwarzania chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł 
odnawialnych. Zwiększenie zapotrzebowania na energię, przy rosnących cenach 
surowców kopalnych i uzależnieniu od zewnętrznych dostawców, powoduje wzrost 
zainteresowania nowymi metodami wytwarzania chłodu dla celów ziębienia  
w klimatyzacji. Naukowcy poszukują nowych rozwiązań technologicznych oraz 
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czynników roboczych, spełniających z jednej strony kryteria postawione przez 
technologię (wzrost wydajności procesów) natomiast z drugiej strony kryteria 
mające na uwadze ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi. Zastosowanie 
ziębiarek absorpcyjnych do produkcji zimna dla celów klimatyzacji pozwala 
zdecydowanie ograniczyć straty energii dzięki wykorzystaniu do ich napędu ciepła 
pochodzącego z energii promieniowania słonecznego czy też ze złóż 
geotermalnych. W treści przedstawiono uproszczoną analizę ziębiarki absorpcyjnej 
amoniakalnej, której zadaniem jest produkcja wody lodowej do klimatyzowania 
budynku użyteczności publicznej. Również pokazano, że istnieje możliwość 
wykorzystania ciepła podhalańskich wód geotermalnych do zasilania desorbera 
ziębiarki absorpcyjnej wytwarzającej chłód w okresie letnim. 

W swoim artykule mgr inż. Lidia GRZEGORCZYK wskazuje możliwości  
i zagrożenia, które może zaoferować energetyka rozproszona w skali globalnej jak 
również w skali mikro na potrzeby gospodarstw domowych. Wynika to z tendencji, 
które zachodzą w zapotrzebowaniu na energię w polskiej gospodarce. Punktem 
wyjścia rozważań autorki jest konstatacja o konieczności zmian w systemie 
elektroenergetycznym oraz poprawa kondycji gospodarczej polskiej energetyki. 
Powyższy cel opracowania determinuje teza, że warunkiem poprawy działania 
systemu energetycznego i poprawy jego bezpieczeństwa, a także możliwości 
rozwoju generacji rozproszonej jest konieczność podjęcia działań mających na 
celu dostosowanie się do odbiorców i współczesnej polityki europejskiej przez 
implementację nowych technologii i rozwiązań związanych z generacją 
rozproszoną. Autorka przedstawia opis aktualnego stanu energetyki rozproszonej 
w polskiej gospodarce. Jednocześnie opisuje korzyści i zagrożenia wpisane w 
rozwój odnawialnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
mikrogeneracji rozproszonej. 

Artykuł mgr. inż. Grzegorza MALINOWSKIEGO wprowadza w tematykę 
dotyczącą inżynierii wysokich napięć. Jego praca dotyczy cieczy izolacyjnych 
stosowanych w transformatorach mocy oraz podejmuje tematykę wyładowań 
niezupełnych. Autor przedstawia wyniki badań wyładowań niezupełnych w układzie 
uwarstwionym szeregowo ester syntetyczny-papier dla różnych wartości 
temperatury. Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki 
pomiarów i ich obróbki.  

Mgr inż. Grzegorz DOMBEK oraz dr hab. inż. Zbigniew NADOLNY 
przedstawiają wyniki badań dotyczące nanocieczy elektroizolacyjnych powstałych 
na bazie oleju mineralnego i estru syntetycznego. W swoich poszukiwaniach 
zbadali możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy oraz właściwości termiczne, 
takie jak przewodność cieplna właściwa i lepkość, które są istotne z punktu 
widzenia transportu ciepła przez ciecz do otoczenia.  

Kolejny artykuł dotyczący inżynierii wysokich napięć, autorstwa mgr. inż. Filipa 
POLAKA i dr. inż. Wojciecha SIKORSKIEGO opisuje przegląd metod lokalizacji 
źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych. Defekty 
wysokonapięciowego układu izolacyjnego stanowiące źródło wyładowań 
niezupełnych (wnz), są jedną z głównych przyczyn awarii dużych transformatorów 
energetycznych. Awarie takie wiążą się z przerwą w pracy systemu 
elektroenergetycznego, co bezpośrednio przekłada się na przerwę w dostawie 
energii elektrycznej. Pociąga to za sobą duże straty ekonomiczne, takie jak np. 
wypłata odszkodowań, kary umowne itp. Autorzy poruszają temat lokalizacji wnz 
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występujących w układzie izolacyjnym transformatorów dużych mocy. 
Przedstawiają szeroko stosowane metody lokalizacji wnz, wraz z określeniem ich 
zalet oraz wad.  

Mgr inż. Bartosz OLEJNIK przedstawia wybrane, alternatywne i nowe metody 
pomiaru średniego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozpatrywane są 
sposoby możliwe do stosowania tak w rozdzielni SN, jak i w głębi sieci, zarówno 
eksperymentalne jak i te już wdrożone. Główny nacisk w jego pracy, położony 
został na potencjalne wykorzystanie sensorów optycznych, czujników opartych na 
pomiarze pola elektromagnetycznego oraz dzielników różnej konstrukcji jako 
źródeł sygnałów napięciowych do wykorzystania w elektroenergetycznej 
automatyce zabezpieczeniowej. Przedyskutowane zostały wady i zalety 
poszczególnych rozwiązań oraz oceniona została możliwość ich zastosowania w 
praktyce przemysłowej. 

Dr inż. Leszek KULESZA porusza ciekawy temat możliwości wykorzystania 
ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle w przypadku opalania drewnem. 
W ogrzewnictwie stosuje się coraz częściej źródła ciepła w postaci kotłów 
kondensacyjnych. Wykorzystują one ciepło skraplania pary wodnej ze spalin 
ochłodzonych poniżej temperatury punktu rosy. Para ta skrapla się i oddaje ciepło 
skraplania do wody podgrzewanej. Najczęściej stosowanym paliwem w takich 
kotłach jest gaz ziemny, czasem olej opałowy. Spaliny z tych paliw zawierają 
stosunkowo dużą ilość pary wodnej. Para wodna w ilości kilkunastu procent 
występuje również w produktach spalania paliw stałych, np. drewna. Dla 
stosunkowego suchego drewna (20% wilgoci w paliwie) udział pary wodnej  
w spalinach jest rzędu ok. 15%. Przy wyższej wilgotności drewna – wzrasta. Autor 
proponuje wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej z produktów spalania 
drewna. Ilości ciepła możliwe do odzyskania są porównywalne z przypadkiem 
spalania gazu ziemnego. 

Tematykę związaną z wykorzystaniem biomasy podejmuje także dr inż. 
Arkadiusz JAMROZIK. Zdaniem autora, paliwa gazowe, wytwarzane z odpadów  
i biomasy mogą w przyszłości stanowić doskonały długoterminowy magazyn 
energii. W najbliższych latach, wraz z pogłębianiem się problemów energetycznych 
świata i coraz szerszym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii bardzo 
istotnym zagadnieniem stanie się magazynowanie energii. Opracowywane i ciągle 
udoskonalane technologie gromadzenia energii mają przyczynić się przede 
wszystkim do rozwiązania problemu pokrycia zapotrzebowania na energię  
w okresach szczytów energetycznych wywołanych nagłymi zmianami zużycia 
energii elektrycznej. Magazynowanie energii poprzez produkcje gazu 
generatorowego w instalacji zgazowania odpadów ściekowych jest skutecznym  
i efektywnym sposobem gromadzenia energii wykorzystującym źródła odnawialne, 
połączonym z unieszkodliwianiem i neutralizacją produktów odpadowych. 

Dr inż. Karol BEDNAREK przedstawił zagadnienia bezpieczeństwa 
energetycznego o zasięgu lokalnym (w mikroskali – bezpośrednio użytkowników 
energii elektrycznej), związane z poprawą niezawodności systemów zasilania 
elektrycznego. Autor prezentuje układy redundantne systemów zasilania 
gwarantowanego UPS, których zadaniem jest zwiększenie pewności 
(niezawodności) zasilania elektrycznego zabezpieczanych odbiorników  
o znaczeniu priorytetowym poprzez wprowadzenie odpowiednich układów 
nadmiarowych jednostek zasilających (UPS). Poddał także analizie układy pracy 
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równoległej tych urządzeń, służące do kształtowania (zwiększania) obciążalności 
systemu zasilania elektrycznego oraz opisał problematykę jakości energii 
elektrycznej.  

Tematykę zabezpieczenia ciągłości zasilania w małych systemach HVAC 
przedstawił dr inż. Jan PORZUCZEK. W swojej pracy przedstawił przykładowe 
rozwiązanie układu alternatywnego zasilania małego systemu HVAC, 
pozwalającego na poprawę niezawodności zasilania takiego systemu. 
Zaproponowany układ wykorzystuje ogniwa fotowoltaiczne z akumulacją energii 
w akumulatorach żelowych VRLA. Przeanalizował uwarunkowania decydujące 
o niezawodności przedstawionego rozwiązania, jak również związane z nimi 
aspekty ekonomiczne. Zamieścił również analizę doświadczeń eksploatacyjnych  
z przykładowej instalacji badawczej, a także dokonał porównania prognozowanych 
uzysków energii z rzeczywiście osiąganymi wynikami. 

Mgr inż. Bartosz CERAN omawia w swojej pracy problemy związane  
z bezpieczeństwem użytkowania instalacji wodorowych. Przedstawia podstawowe 
właściwości wodoru jako paliwa oraz omawia dyrektywy ATEX i zalecenia, jakie 
muszą spełniać urządzenia przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej 
wybuchem. Autor omawia rodzaje ogniw paliwowych, a także zasady 
bezpiecznego użytkowania systemów ogniw paliwowych.  

Kolejna część materiałów zgromadzonych pod mianem „Europejski wymiar 
bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska” poświęcony jest 
tematyce odnoszącej się do ostatniego z członów nazwy. Zaprezentowane w tej 
części teksty bardzo często nawiązują w swej tematyce do zagadnień 
technicznych prezentowanych w poprzedniej części materiałów. 

Pierwszy z artykułów tej części, którego autorem jest dr inż. Radosław 
Szczerbowski odnosi się do wpływu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony 
środowiska na produkcję energii elektrycznej w Polsce. Autor wyjaśnia powody 
troski o środowisko naturalne oraz konsekwencje jakie niesie za sobą rozwój 
systemów energetycznych w odniesieniu do środowiska. Pokazuje także, jak 
aktualny stan prawny dotyczący aspektów środowiskowych wpływa na rozwój 
energetyki. 

Kolejny tekst stanowi analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej w aspekcie 
ochrony środowiska. Dr inż. Waldemar DOŁĘGA przedstawia pozytywne  
i negatywne aspekty rozwoju sieci przesyłowej. Omawia oddziaływanie inwestycji 
sieciowych na środowisko przyrodnicze wraz z rozwiązaniami które umożliwiają 
uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. 

Mgr. Beata DEC oraz prof. dr hab. inż. Jan KRUPA poświęcili się tematyce 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska. 
Wykorzystanie źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla 
których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców 
energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Wspieranie produkcji energii  
z odnawialnych źródeł stało się ważnym i koniecznym zarazem celem polityki Unii 
Europejskiej. Przedmiotem analiz autorów jest prezentacja technologii i metod 
produkcji energii z odnawialnych źródeł, poznanie możliwości jej wykorzystania  
w woj. podkarpackim, na wybranych przykładach.  
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Temat wykorzystania odpadów biodegradowalnych podjęli dr Ewa 
CZERWIŃSKA, mgr Katarzyna KALINOWSKA i prof. dr hab. inż. Tomasz 
PISKIER. Niezagospodarowany gaz pochodzący z wysypisk śmieci, osadów 
ściekowych czy samoistnej fermentacji odpadów rolniczych jest nie tylko wielką 
stratą energii, ale też ogromnym obciążeniem środowiska naturalnego.  

Ten sam zespół autorów opracował również artykuł pod tytułem: 
„Lokalizacyjne, prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty budowy i działania 
biogazowni”. Autorzy przedstawili obowiązujące w Polsce dokumenty promujące 
rozwój odnawialnych źródeł energii w tym biogazowni. Przedstawili aspekty 
tworzenia systemu rozwoju biogazowi rolniczych, stosowania zmian prawnych, 
przyspieszających budowę oraz wskazali na korzyści dla otoczenia jakie niesie za 
sobą funkcjonowanie biogazowi.  

Dr hab. inż. Edward MELLER, mgr inż. Dariusz PAPROTA oraz mgr inż. Eliza 
BILENDA przedstawili ocenę możliwości rolniczego wykorzystania popiołów  
z biomasy. Intensywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
pochodzącej ze spalania biomasy doprowadziło do wytwarzania większej ilości 
popiołów. Istotnym staje się więc opracowanie metody utylizacji tych odpadów. 
Przedmiotem badań były popioły powstające w wyniku spalania mieszaniny 
zrębków drzewnych, wierzby energetycznej, kukurydzy i słomy w Elektrociepłowni 
Czechnica. W pracy oceniono plon oraz zawartość makro i mikroskładników  
w kukurydzy zwyczajnej. Zdaniem autorów powrót popiołu wytworzonego ze 
spalania biomasy do gleby jest najbardziej ekologicznym i zgodnym ze 
zrównoważonym rozwojem sposobem ich utylizacji. 

Mgr inż. Anna DYLĄG przedstawiła obecny stan wykorzystania energii 
odnawialnej na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Omówiła temat 
gospodarowania źródłami energii konwencjonalnej jak również odnawialnej.  
W treści przedstawiła także jakie są możliwości użytkowania odnawialnych źródeł 
energii przez mieszkańców gospodarstw domowych i rolnych, a także jakie są 
sposoby pozyskiwania środków finansowych na te cele w województwie łódzkim 
oraz innych regionach kraju.  

W kolejnym artykule dr inż. Renata GNATOWSKA przedstawiła badania 
modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku 
produkcji energii w terenach pagórkowatych. Podstawowymi źródłami powstawania 
substancji zanieczyszczających powietrze oprócz zakładów przemysłowych  
i transportu są: ciepłownie i lokalne kotłownie oparte na spalaniu węgla oraz małe 
rozproszone źródła. Emisja szkodliwych substancji gazowych powstałych w wyniku 
produkcji energii ma miejsce w sąsiedztwie różnorodnych obiektów naziemnych. 
Pomimo, że w rzeczywistych warunkach występują złożone układy przeszkód 
terenowych to przedmiotem zainteresowania wielu badaczy jest analiza stężeń 
zanieczyszczeń w otoczeniu pojedynczych obiektów. Badania tego typu służą 
bowiem lepszemu zrozumieniu przepływu i dyspersji w terenach o złożonej 
topografii. Autorka przeprowadzonych badań modelowych skupiła się na 
określeniu pola koncentracji zanieczyszczeń wokół wzgórza ze strefą oderwania 
po stronie zawietrznej. Takie badania są przydatne w planowaniu i lokalizacji 
emitorów w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczeń na obszary zamieszkałe. 
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Natomiast tematem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w oczyszczalni 
ścieków miejskich w kontekście jej bilansu energetycznego zajął się dr inż. Jerzy 
MIKOSZ. Podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych 
wytwarzane są znaczne ilości gazów cieplarnianych, głównie CO2, CH4 i N2O. 
Dokładne wielkości tych emisji są trudne do określenia. Parametry eksploatacyjne 
procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych determinujące 
wielkość emisji tych gazów, mają także istotny wpływ na ogólny bilans 
energetycznych oczyszczalni. Autor przedstawił wyniki badań symulacyjnych na 
modelu wirtualnej miejskiej oczyszczalni ścieków, podczas których określono 
wpływ zmiany wartości najważniejszych parametrów eksploatacyjnych zarówno na 
wielkość emisji gazów cieplarnianych, jak i na bilans energetyczny oczyszczalni.  

Zespół autorów dr inż. Małgorzata OLEK, prof. dr hab. inż. Stanisław 
KANDEFER, dr hab. inż. Jerzy BARON, dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI oraz mgr 
inż. Wiesław KANIOWSKI przedstawili w swoim tekście zalety i ograniczenia 
technologii spalania w palenisku fluidalnym na przykładzie spalania odpadów, 
uzyskanych po procesie wzbogacania węgla kamiennego.  

Dr Grzegorz TOKARZ przedstawił temat związany z unieszkodliwianiem  
i składowaniem odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy 
elektrowni jądrowej. Autor scharakteryzował polski system prawny, ustawy, 
zarządzenia i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa postępowania  
z substancjami radioaktywnymi. Opisał historię i działalność Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku. 

Do działu tego należy także artykuł dr Pawła DZIEKAŃSKIEGO. Autor 
nawiązuje w treści swego tekstu do zagadnień gospodarki samorządowej. 
Przeprowadza analizę przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów 
województwa świętokrzyskiego przez pryzmat wyzwań gospodarki lokalnej  
z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Prezentacje części materiałów poświęconej logistyce i gospodarce 
rozpoczyna artykuł autorstwa prof. dr hab. inż. Magdaleny GRACZYK i dr inż. 
Leszka KAZIMIERCZAKA-PIWKO podejmujący zagadnienia związane  
z ekoinnowacjami na rynku wytwarzania energii. Przedstawiono w nim teoretyczne 
sposoby definiowania i analizowania ekoefektywności. Analizowane rozwiązania 
rozpatrywano uwzględniając wynikający w wymogów unijnych kontekst ochrony 
środowiska oraz wpływ jaki wywiera ich stosowanie na tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

Temat ryzyka inwestycyjnego w energetyce podjęła dr inż. Justyna 
MICHALAK. W treści wydzielone zostały: czynniki makroekonomiczne i czynniki 
mikroekonomiczne. Pierwsze z nich to te, które nie zależą od przedsiębiorstwa 
energetycznego. Należą do nich między innymi: wysoka inflacja, gwałtowne 
zmiany sytuacji rynkowej, etc.. Druga grupa determinantów jest już bezpośrednio 
związana z danym podmiotem rynkowym. Należą do niej między innymi 
przeobrażenia w strukturach organizacyjnych i własnościowych, zmiany w źródłach 
finansowania etc. Ponadto w tekście przedstawiono i opisano tradycyjne metody 
analizy ryzyka do których należą między innymi: metoda korygowania 
efektywności, metoda analizy wrażliwości, metody probabilistyczno-statyczne oraz 
metody symulacyjne. 
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Kwestie przyszłości wydobycia węgla kamiennego w Polsce zawarł w swym 
tekście prof. UŁ dr hab. Tomasz MOTOWIDLAK. Analizę przeprowadzono w trzech 
okresach czasowych, tj. w okresie krótkim (ST) obejmującym lata 2014-2017,  
w okresie średnim (MT) obejmującym lata 2018-2025 oraz w okresie długim (LT) 
obejmujących lata powyżej 2025 r. 

Także artykuł mgr Jarosława BEDNORZA poświęcony został temu nośnikowi 
energii. Zdaniem autora współczesna nauka i inżynieria dysponuje takimi 
możliwościami przetwarzania tego surowca, które pozwalają na jego wykorzystanie 
w sposób ekologiczny i zmniejszający szkodliwe oddziaływanie na środowisko. 
Nowoczesne metody przygotowania węgla kamiennego (przeróbka mechaniczna  
i chemiczna), innowacyjne sposoby spalania (IGCC i PFBC) skutecznie 
przyczyniają się do obniżenia emitowanych związków chemicznych oraz pyłów. 

Dr Bożena SOWA poddała szczegółowej analizie najważniejsze czynniki 
kształtujących cenę benzyny, ze szczególnym uwzględnieniem podatku 
akcyzowego, VAT oraz opłaty paliwowej. Badania dotyczą okresu lata: 2010-2014. 
W swych dociekaniach autorka stara się ustalić jaki był udział podatków oraz 
opłaty paliwowej w cenie benzyny jak również jaka jest wysokość marży 
realizowanej przez właścicieli stacji paliw. 

Tematyka szczytów G8 i G20 i ich rola w światowej energetyce stała się 
przedmiotem naukowych poszukiwań dr Marka REWIZORSKIEGO. W tekście 
swego autorstwa położył on nacisk na ukazanie możliwości i ograniczeń stojących 
przed G8 i G20 jako komitetami sterującymi w zakresie global energy governance. 
Starał się zarazem przybliżyć mechanizmy konsultacyjne, mające rozwiązać na 
poziomie międzynarodowym problemy efektywności energetycznej, a także 
implementacji przez państwa kolektywnych ustaleń dokonywanych na kolejnych 
szczytach liderów. 

Natomiast dr Mariusz RUSZEL skoncentrował się w swych badaniach na 
pozycji jaką odgrywa RFN na wspólnym rynku gazu. Wykorzystując metodę analizy 
czynnikowej oraz porównawczej stara się określić rolę jaką będą odrywały na nim 
w najbliższych dekadach. 

Prof. UJ dr hab. Tomasz MŁYNARSKI podjął kwestie implikacji jakie niesie za 
sobą wdrożenie systemu EU ETS dla sektora energetycznego. Zagadnienie to 
rozpatrywane jest z punktu widzenia interesów Francji i zawiera potencjalne 
wskazania dla Polski. Istotnym elementem tych ustaleń jest problem linearnego 
rozłożenia celów polityki energetyczno-klimatycznej UE i sposobu rozłożenia 
kosztów tych działań pomiędzy państwa członkowskie.  

Uwarunkowania i doświadczenia rozwoju energetyki odnawialnej w Armenii 
przybliża w artykule swego autorstwa dr Paweł NIECZUJA-OSTROWSKI. 
Zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem zainteresowania naukowego  
w Polsce. Stąd też rozpoznanie go stanowi wartościowy materiał dla 
zainteresowanych kwestiami zarówno energetyki odnawialnej i bezpieczeństwa 
energetycznego jak i rzeczywistości politycznej i gospodarczej w Armenii i na 
Kaukazie Południowym. 

Aleksander KORYTKOWSKI poświęci swój tekst wpływowi Energiewende na 
inwestycje w źródła wytwórcze w Polsce. W treści przedstawił główne założenia 
Energiewende, scharakteryzował niemiecką bazę wytwórczą oraz przeanalizował 
konsekwencje dynamicznych zmian zachodzących w systemie elektro-
energetycznym tego państwa. Zaprezentował też główne założenia polityki 
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energetycznej w Polsce, a także przedstawił aktualnie realizowane inwestycje  
w źródła wytwórcze o największym znaczeniu dla Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego oraz scharakteryzował obecną produkcję energii 
elektrycznej w kraju. Wyszczególnił też najistotniejsze jego zdaniem czynniki 
decydujące o wyborze źródła energii elektrycznej. 

Dr inż. Waldemar DOŁĘGA podjął się analizy i oceny rozwoju sieci 
przesyłowej. Kontekst dociekań dotyczył bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej. W tekście określony został stan obecny sieci przesyłowej i wymagany 
w przyszłości oraz dokonano oceny działań inwestycyjnych operatora systemu 
przesyłowego w tym obszarze. Zdefiniowano także zagrożenia dla rozwoju  
i zidentyfikowano katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej. 

Dr Tadeusz Z. LESZCZYŃSKI skierował swe zainteresowania w stronę 
problematyki związanej z budową systemu umożliwiającego monitoring 
infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych oraz koncepcję jego realizacji. 
Dokonał identyfikacji infrastruktury przesyłu gazu ziemnego w Polsce, przeglądu 
zagrożeń, na które jest ona narażona oraz diagnozy działań niezbędnych dla 
zapewnienia jej bezpieczeństwa. Zdaniem autora oparty na wykorzystaniu platform 
bezzałogowych system umożliwia monitorowanie infrastruktury przesyłowej, nie 
tylko w czasie sytuacji kryzysowych, ale również w trakcie normalnej eksploatacji. 

„Bezpieczeństwo energetyczne” także pióra dr. Tadeusza  
Z. LESZCZYŃSKIEGO otwiera kolejną część materiałów zgromadzonych na płycie 
„Europejski wymiar…”. Autor przybliża funkcjonujące w nauce definicje  
i interpretacje tytułowego terminu, starając się odnieść je do realiów Polski. 

Prof. UMK dr hab. Piotr GROCHMALSKI podjął w artykule, którego jest 
autorem, temat chińsko-rosyjskiego kontraktu gazowego. Porozumienie to 
rozpatrywane jest w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny i relacji gazowych UE  
z FR. Zwraca uwagę pogłębiona analiza geopolityczna potencjalnych scenariuszy  
i prognoz zmian w relacjach międzynarodowych implikowanych przez nadmienioną 
umowę. 

Mgr Patryk BUKOWSKI w swych poszukiwaniach poruszył problematykę 
politycznej roli naftociągów i gazociągów w dzisiejszej polityce państw z Europy  
i Azji. W treści odniesiono się do znaczenia paliw węglowodorowych we 
współczesnej gospodarce oraz wpływie handlu nimi na kształtowaniu relacji 
między państwami i podmiotami uczestniczącymi w stosunkach 
międzynarodowych.  

Artykuł napisany przez dr Pawła BORKA poświecony został roli, jaką  
w kształtowaniu sytuacji politycznej w Angoli odgrywają jej bogactwa naturalne.  
W tekście przedstawione zostają wyniki poszukiwań naukowych, w których autor 
starał w ustalić okoliczności wpływające na procesy destabilizacyjne w tym 
państwie. Wskazać główne przyczyny z powodu których stało się ono synonimem 
„afrykańskiej klątwy surowcowej”.  

Kwestia zagrożeń związanych z potencjalnym atakiem terrorystycznym  
na elektrownie jądrową stała się przedmiotem dociekań dr. Jędrzeja 
ŁUKASIEWICZA. Jest to bezpośrednie odniesienie do rozwój przemysłu 
jądrowego w Polsce a także wynikających z tego niebezpieczeństw dla naszego 
państwa. W treści omówiono sposoby kontroli stanu bezpieczeństwa systemu 
ochrony fizycznej nadmienionych obiektów.  
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Dr Barbara KIJEWSKA wybrała jako przedmiot swych naukowych poszukiwań 
programy partii politycznych. Skoncentrowała się na zawartych tam kwestiach 
związanych z energetyką. W swych dociekaniach starała się wskazać determinanty 
politycznych decyzji dotyczących energetyki, w których uwzględniona została 
odpowiedzialność wobec wyborców oraz ustalić koncepcję rozwojowe branży  
w programach politycznych partii.  

Problematyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych 
w naszym kraju podjęte została w rozdziale pióra dr Agnieszki ŁUKASIEWICZ- 
KAMIŃSKIEJ. W tekście analizie poddano działania społecznie odpowiedzialne, 
podejmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce, które zostały 
zidentyfikowane w badaniu literaturowym.  

Mgr Dariusz WUJCIUK zdecydował się przedstawić relacje między procesem 
laicyzacji a kwestiami ochrony środowiska naturalnego. Problematyka nieco 
odmienna od typowych zagadnień związanych z energetyką, bezpieczeństwem  
i hasłami przewodnimi materiałów jest jednak bezpośrednio z nimi związana. Autor 
dowodzi w tekście, a zarazem wskazuje wieloaspektowe implikacje tego stanu 
rzeczy. 

Dr Przemysław SIERADZAN w tekście, którego jest autorem, podjął 
problematykę oddziaływania rywalizacji o surowce w Arktyce na rdzennych 
mieszkańców tej części świata. W swych naukowych peregrynacjach otarł się  
o zagadnienia, których znaczenia i wagi nigdy nie powinny przesłaniać kwestie 
polityczne i ekonomiczne. Tragiczna dla lokalnej ludności działalność potężnych 
koncernów energetycznych czy też bezpardonowa polityka mocarstw w tym 
zakątku Ziemi zostają poddane gruntownej analizie. Podniesiono też kwestie 
podmiotowości ludów rdzennych, nadal rzadko postrzeganych jako pełnoprawni 
gospodarcze tych obszarów i podmioty stosunków międzynarodowych. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem 
Przeglądu i z tekstami zamieszczonymi na płycie CD załączonej do niniejszego 
numeru. Liczymy, że różnorodne treści będące przedmiotem niniejszego wydania 
spotkają się z Państwa szerokim zainteresowaniem. 

 
dr hab. Ewa Misterska, prof. WSB 

dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. WSB 
dr Radosław Szczerbowski, (P.P.)  
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Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY 
Instytut Energetyki 
 

POTENTIAL ATTACKS TO THE EUROPEAN UNION POWER NETWORK 
CONTROLS AND OTHER CRITICAL EQUIPMENT 

 
 
1. Current and future threats on electricity infrastructure 
The European Union (EU) electric power system is very large and 

geographically dispersed, the area it covers spreads from Portugal (West)  
to Poland (East) and from Italy (South) to Finland (North). Physically, the system 
consists of generation plants: thermal, nuclear, hydro and renewable power plants 
to produce electricity, transmission and distribution networks including transmission 
and distribution lines and substations, control centres, communications systems 
and other infrastructure facilities required to produce electric energy and perform 
reliable transfer to final consumers. By its nature (geographic extent and 
dynamism) sometimes is not reliable, but is designed to resist a variety of natural 
disruption and continues to operate. Most of the outages are local and losses are 
not significant. Large scale power disruption can cause regional or international 
cascading power failure (blackouts) and affect millions customers (2003 – Italy,  
57 million customers interrupted, 2005 – Germany, 80 million customers 
interrupted). 

All elements of the electric system, as well as staff, have different vulnerability 
sources, which are potential subjects of disruption or destruction. Disrupted  
or destroyed electric system infrastructures in one member state has potentially 
serious impact on security of other member state, sometimes causing a large-scale 
power system outage, and impose direct high economic costs for utility and 
economy, also otherwise social or indirect impacts possibly leading to a threat  
to life and health of people. 

The electricity infrastructure is exposed to many kinds of threats, particularly 
now, in the age of renewable energy sources, as well as smart grid and demand 
side management implementation. In order to understand vulnerabilities and  
to mitigate their consequences, it is necessary to consider both the cyber threats 
and various physical threats. We should have in mind that some cyber attacks 
could also result in physical damage to important equipment i.e. generators, power 
grids, transformers and cause local or large power outages. 

Recent events, such as Stuxnet, have shown attackers interest in energy 
infrastructure and that are able to develop target cyber-physical attacks. 

Threats can be “incidental” or results of malicious behaviour of attackers, still 
a lot of threats result from human errors or insufficient understanding  
of procedures. Main physical threats are from faulty equipment, old, exploited 
material used in various processes, random accidents, malfunctioning  
of the automatic protection system, natural events like storms, floods, fires, 
hurricanes or earthquakes, or intentional deliberate attacks. 

Electric power system may be also potential target for criminal activity,  
in particular deliberate acts of vandalism, sabotage (which is closely related  
to terrorists act) and continue to be among the most likely targets for potential 
future attacks of any kind of terrorism. 
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Main difference between natural disaster and deliberate attack to power 
system is that terrorists select the critical components and the most vulnerable 
parts of the system and equipment as targets. Great danger is also a high 
likelihood of an attack with the use of chemical and biological weapons. Often 
consequences of terrorists attack could be much more dramatic, when a combined 
cyber attack and a physical attack on several vulnerabilities contribute 
simultaneously, particularly effected by terrorists with great knowledge  
of the electric system. 

 
2. Terrorism definition proposed by European Union Regulations 
There are many definitions, theories and approaches relate to terrorism  

in literature. The most significant development in official definition and statements 
came after September 11

th
, 2001 attacks on World Trade Center and Pentagon  

in USA. 
In 2001 year European Union in adopted documents: “Council Common 

Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat 
terrorism” and “Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive 
measures directed against certain persons and entities with a view to combating 
terrorism” provided the meaning of terrorists act and listed persons, groups and 
entities involved in terrorists acts. The Article 1(3) of Common Position 
2001/931/CFSP sets out definitions of terrorists act as ”intentional acts, which, 
given its nature or its context, may seriously damage a country or an international 
organization and which are defined as an offence under national law. These 
include: 

 attacks upon a person's life which may cause death; 

 attacks upon physical integrity of a person; 

 kidnapping or hostage taking; 

 causing extensive destruction to a Government or public facility, a transport 
system, infrastructure facility; 

 seizure of aircraft, ships or other means of public or goods transport; 

 manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use of weapons, 
explosives, or of nuclear, biological or chemical weapons; 

 release of dangerous substances, or causing fires; 

 explosions or floods effect of which is to endanger human life; 

 interfering with or disrupting the supply of water, power or any other 
fundamental natural resource, the effect of which is to endanger human 
life; 

 participating in activities of a terrorist group, including by supplying 
information or material resources, or by funding its activities in any way, 
with knowledge of fact that such participation will contribute to criminal 
activities of this group.”

1
 

Organized crime and terrorism have been identified as growing threats for 
European security. European Union member countries are both targets and a base 
for terrorism. 

                                                           
1
 COUNCIL COMMON POSITION of 27 December 2001 on the application of specific measures  
to combat terrorism (2001/931/CFSP) Official Journal of the European Communities L 344/93, 
28.12.2001 
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Logistical bases for Al Qaeda cells have been uncovered in the United 
Kingdom, Italy, Germany, Spain, Belgium (the European Security Strategy  
of 12 December 2003).

2
 

In recent years the EU Commission has been concerned on security  
of the country members infrastructure which is reflecting in EC document: Green 
Paper “European programme for critical infrastructure protection” (EC 2005), 
adopted Directive 2008/114/EC from December 2008 year on identification and 
designation of European critical infrastructures and assessment of a need  
to improve their protection, and the European Programme for Critical Infrastructure 
Protection (EPCIP). 

 
3. Main types of terrorists groups 
There have been identified different types of terrorists group, in relation  

to their roots, motives and ideological goals. Main categories are: nationalist-
separatists, secular utopians and political-religious.

3
 

Nationalist-separatists (e.g. ETA, IRA, Kurdistan Workers Party), usually 
fighting for homeland liberation. Second are “Secular utopians” – left and right 
wingers fighting to replace state ideology. Left-wing terrorists (e.g. Marxist-
Leninists, Columbia’s FARC and ELN, Maoists, anarchists, Red Brigades, 
Japanese Red Army) strive to replace capitalists with socialist/communists regime 
“dictatorship of proletariat”. Right-wind (e.g. skinheads, racist groups, Neo-Nazi, 
Neo-Fascist) seek to change democratic governments by dictatorship. 

This category also featured can include ecological and anti-globalization 
movements. 

Political-religious groups (e.g. al Qaeda, Hezbollah, Hamas, Al-Jihad al-Islami, 
Harkat-ul-Mujahedeen, Jihad Islamic) fight with all who do not belong to their 
political and religious factions. Groups based on Islamic fundamentalism are  
the biggest threat at present. From XXI century numbers of Islamic group  
is growing. These groups are situated and operate in many countries, e.g.  
Al Qaeda operates in 60 countries. 

Lists of international terrorist groups are developed and published by the 
European Commission and by the National Counterterrorism Center. 

Terrorist organisations constantly recruit people of different nationalities  
to their ranks, and over last decades are apparent of new generation of terrorists 
much better trained in information and telecommunications technologies, use 
violence on much scale and with potential use of weapons of mass destruction. 

Basic motivations for these groups are: action to demonstrate their skills  
in order to occur in social consciousness, persecution of others, making revenge 
and retaliation, intimidating actions aimed at a group of people to force action 
corresponding to interests of the terrorists, steps to victory over opponent, action  
to destruction of any human community and activities aimed at destruction of any 
human population.

4
 

Targets selected by terrorist groups depend on their goals, but choice of their 
attacks in many cases depends on opportunity to achieve high loses of human life 

                                                           
2
 European Security Strategy of 12 December 2003 

3
 P. Toft, A. Duero. A. Bieliauskas, Terrorists targeting and energy security. Institute of Energy. JRC  
of EC, Petten. Elsevier 2010 

4
 B. Hołyst, Terroryzm, Lexi-Nexis. Polska 2011 



40 
____________________________________________________________________________

 

with minimal risks to attackers, as well as of inflict more damage to governmental 
institutions and to economy. 

Terrorist groups usually are intended to influence an audience and more often 
attacks concern civilian systems than military targets, which are generally much 
better protected. 

By choosing energy power system as target, terrorists can relatively easy 
reach their goals, taking into account a fact that society life depends on electricity. 
Moreover, the electric power system is linked up with every other civilian 
infrastructure (like transportation, communication, food production, public health) 
that are able to effectively operate without electricity supply in short time. Larger 
power outages may be difficult and time consuming to restore, moreover single 
point failure in energy system linkage to other critical infrastructure and increase 
scale of attack. 

By blowing substation or transmission lines terrorists could cause cascading 
failures and damage parts that would take days to repair or replace. 

Terrorist groups also often choose as targets energy transmission 
infrastructure. From 139 active nationalist-separatists terrorist groups 22 attacked 
energy transmission infrastructure (16%), and respectively from 124 secular-
utopias 9 groups chose energy infrastructure (and in addition 9 groups from 119 
political-religions groups) between 1998-2008.

5
 

 
2. 1. Internet use by terrorists 

Globalization, including easy access to communication, Internet, media, and 
transportation has enabled larger-scale operations by criminals and terrorists 
around the world. 

Presently, Internet becomes a tool used increasingly by terrorists, and allows 
them to extend their range of worldwide activities. Terrorists use Internet and 
popular media network to do their campaign of propaganda, psychological 
operations, as well as to disseminate false and manipulate information. Using 
Internet they promote their own ideology on global scale by reaching audiences 
around the world. Using global network of Internet connections terrorist 
organizations coordinate their actions within different parts of the world. In addition, 
compared to very expensive network security techniques, cost of preparation and 
implementation of computer attack is irrelevant. 

Internet is also source of information and has become for terrorists one  
of main tools as source of data about objects which potentially can be goals of their 
attacks. 

Terrorists groups can easily use Internet to gather detailed information  
on the electric system worldwide, identify position on weakness points  
of the system (location transformers, cooling system in nuclear power plans etc.) 
and select their entryway. Internet: GPS Maps, Google Maps, and others 
geographic programs, give detailed information on different part of the electric 
power system. Available satellite data combined with direct observation on ground 
allows to trace individual parts of the system and to prepare detailed plans for 
attacks. 

                                                           
5
 P. Toft, A. Duero. A. Bieliauskas, Terrorists targeting and energy security. Institute of Energy. JRC  
of EC, Petten. Elsevier 2010 
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3. Attacks on electric system and classification of the attackers 
Power system is attractive target for terrorists because of its size and 

imperfections in security. System control centers, generators and auxiliary 
equipment, high voltage substations, large power transmission lines and towers 
are goals of potential attacks and any case they can bring significant economic, 
political, social and media effects. Even small terrorist groups with minimal 
resources can potentially achieve major effects. 

Most common type of attacks are: bombing, (vehicle bomb, person-
borne/delivered), person followed by armed attack, letters, parcels or packages 
containing an explosive, arson and vandalism. 

Typical methods of electronic attack are: malicious software (Malware) 
viruses, Trojan horses, worms, spyware, hacking, phishing, denial of service (DoS), 
IP spoofing, replay attack, man in the middle attack. 

There have been documented many physical attacks on electric system 
around the world over the last few decades. For example, reported a database for 
27 countries outside USA for the period 1994-2004 with total number of about 192 
terrorist attacks. Mostly, about 58% of the attacks took place in Colombia, 8%  
in Iraq, 6% in Spain, 3% in Russia, Pakistan and France. Remaining 21 countries 
accounted together for 19%. About 59% of these attacks targeted at electricity 
transmission, 13% at substations and 12% at power generation.

6
 

Another source “The Energy Incident Data Base R. Mullen” indicates ca. 2500 
attacks that have been conducted against transmission lines and towers in various 
parts of the world over 1996-2006. Also, substations and switchyards were 
attacked more than 500 times over the same period.

7
 

Transmission and distribution lines are relatively the easiest to attack, and has 
historically been most often selected as targets for terrorist attacks, then towers 
and high voltage substations. Increased use of ICT and deep interdependence  
of electric system and communications infrastructure makes control centers 
especially vulnerable to physical and cyber attacks. 

Significant number of terrorist attacks and military power on the system took 
place in Iraq in relation to power plants and transmission and distribution 
equipment facilities (also across Asia, e.g. in Thailand, additionally many examples 
come from Africa). 

In last decades physical attacks on the European electric system have 
appeared the most frequently, but have been restricted to small groups with limited 
technical knowledgeable of attackers and affecting some parts of system, but 
probability of large attack to EU power system is high. Recent terrorist attacks  
in Europe (in Madrid and London) have increased risk of a similar attacks directly 
on the European electric infrastructure. More and more of data regarding electric 
power grid have been available to any individual worldwide, so it is possible to fulfil 
an attack even on several targets at the same time. 

                                                           
6
 R. Zimmerman, C. Restrepo, N. Dooskin, J. Freyissinet, R. Hartwell, J. Mille, W. Remingto, Diagnostic 
tools to estimate consequences of terrorism attacks against critical infrastructure. Center for Risk and 
Economic Analysis of Terrorism Events, University of Southern California. LA, California, draft report 
no 05-014, May 31, 2005. pp. 66 

7
 National Research Council, Terrorism and electric power delivery system, National Academy  
of Sciences, 2012 
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As a example of frequently terrorists attacks in Europe was Algerian war in XX 
century where power energy plants, substations and lines were attacked by OAS. 
Also, the Irish Republican Army detonates bombs on power substations  
in the United Kingdom in the past. Terrorism related to activity of the Irish 
Republican Army is still serious threat in the Northern Ireland, and unfortunately  
in spite of peace process and settlement being reached at the government level, 
there are still frequent major social unrest and street actions, and in the recent time 
direct attacks on uniformed service personnel. 

Classification of potential power system attackers:
8
 

1. Malicious “hackers” with substantial knowledge of the system who want 
demonstrate their skills in order to occur in social consciousness. They 
don’t much care about negative consequences. Insiders or outsiders; 

2. Disgruntled individuals or groups who want to harm a power system, but 
not to kill a lot of people, or cause wide societal damage. They attack  
in revenge or retaliation to utilities or staff, sometimes as act of vandalism, 
sometimes they attack for some symbolic reason e.g. eco terrorists. 
Insiders with substantial knowledge of the system or outsiders; 

3. Individuals or small low-tech groups with limited resources who want to kill 
a lot of people or cause wide social damage or harm; 

4. Terrorists groups with significant capabilities and resources set to kill a lot 
of people or cause wide social damage or harm. In this approach, power 
system can be primary or subsequent to the primary objective is to force 
the measures appropriate to the interests of the terrorist group; 

5. Participants in power markets seeking economic advantage by disrupting 
operations of other market players. They include knowledgeable employee 
of an attacked firm assisting attacking entity. They can be knowledgeable 
employee, as well as knowledgeable outsiders working for assisting  
the attacking entity. 

Most cyber attacks are intentional, but some incidents can be unintentional 
such as improper system testing or unintentional consequences of system failure, 
as well as malware. 

Communications and controls of energy system coexist with corporate  
IT environments, using in operation data from other system, neighbouring control 
centers, substations or from some business, engineering system and computers. 
Such interconnections create vulnerabilities and risk of hacking and cyber attacks 
through Internet connections or by remote sites from external source. 

 
4. How security standards provide protection against malicious attacks 
Disruption of the power system for longer periods of time can result in loss  

of lives and impose great economic costs. Usually deliberate attack is more violent 
and brings greater losses than equipment failures or accidents. 

Even if attack itself does not result in immediately dramatic impacts  
to humans, widespread and long duration outages could lead to significant loss  
of life because of stress and suffering and other factors. Additionally, an attack 
during a period with extreme weather might lead to deaths of many people. 

                                                           
8
 National Research Council, Terrorism and electric power delivery system, National Academy  
of Sciences, 2012 
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There are many things that can be done by utilities, policy makers, regulators, 
and others to reduce vulnerability and make electric power system more resistant 
for terrorists attack. 

Any increase in reliability minimizes impact of potential terrorist attack and can 
cause the electric power system will be less interesting as a target for terrorist 
groups. 

Reliability of power systems can be enhanced by standards developing,  
by incorporating device, redundancy and back up systems and investments (but  
on the other hand this can decrease security through greater complexity). All these 
actions lead to activities costs increase and utilities cannot always afford them. 
Developing reliability standards shall be expensive to implement but considerable 
increases security of the system, what is a priority to utilities. 

Other measures to improve safety concern extension of staff training, 
additional audits exchanging information concern security by seminars, 
conferences, workshops, brochures, newsletters and they all are less cost money. 

 
5. Conclusion 
Protection of critical infrastructure, which plays key role in functioning  

of the state and society, is priority in all countries of the European Union. Ensuring 
continuity of critical infrastructure and prevention, as well as limit consequences  
of accidents, attacks and other incidents affecting proper functioning requires 
improvement of existing standards, regulations, and organizational solutions and 
decisive action against escalating global terrorism. 

Power system as result of liberalization and deregulation changes, increase  
in share of distributed energy sources, implementation of smart grids, and 
development of IT infrastructure/ICT, is very powerful and technically advanced, 
and thus is particularly vulnerable to accidents and terrorist attacks. 

Given interconnections potential attacks may involve significant part  
of the European energy system, what pose serious threat to economic and social 
internationally. In addition, removing their effects can be particularly costly and time 
consuming. 

Author would like to thank project members for helpful feedback and valuable 
discussions 

ESSENCE 
Emerging Security Standards to the EU Power Network controls and other 

Critical Equipment 
The project has been financed under the programme "Prevention, 

preparedness and consequence management of terrorism and other security-
related risks" HOME/2011/CIPS/AG. 

The Essence project is a study to evaluate costs and benefits  
of implementation of security standards to critical electric infrastructure, based  
on two case studies. 

Networked computers reside at the heart of critical infrastructures, these are 
vulnerable to cyber attacks that can inhibit their operation, corrupt valuable data, 
and expose private information. Such attacks might affect large portions  
of the European power system, make repair more difficult and cause huge societal 
impact, therefore pressure to ensure cyber security of control and communication 
systems is now very strong worldwide. To achieve that aim, several frameworks 
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have been developed or are under development at present, both in form  
of guidelines and proper standards, but it is difficult to evaluate costs and benefits 
of their adoption, although experimentation so far has shown that they may be 
huge. 

In this scenario key objectives of ESSENCE project include: 
1. Developing a common understanding of industrial needs and requirements 

regarding the security of control systems and the related standardization 
efforts; 

2. Identifying power system vulnerabilities induced by control systems, and 
estimating likely socioeconomic impact of failures due to faults and attacks 
exploiting those vulnerabilities; 

3. Evaluating emerging frameworks for ensuring industrial control systems 
security, and establishing the costs of their adoption on an objective basis; 

4. Recommending a pathway towards adoption of one or more of the above 
frameworks to the European power system infrastructure, having specific 
regard to EU transnational infrastructures as defined by the Directive 
2008/114/EC. 

Partners of the project are: 
CNR-Ceris (Coordinator) (Italy); Università del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro (Italy); Deloitte Advisory S.L. (Spain); Antonio Diu Masferrer Nueva 
Empresa SLNE (Spain); Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. (Italy); Abb S.p.A. – 
Power systhems division (Italy); IEN – Institute of power engineering (Poland); PSE 
– Operator SA (Poland). 

The project has been financial supported by Ministry of Science and Higher 
Education from funds for 2013-2014 year for international projects. 

 

Figure 1: Electricity infrastructure location using Goggle Map Program. 
 

Source: „Net Protection: EU Interconnected high voltage electricity grid security 

approach EC, CIPS Projects, 2011. 
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Streszczenie 
W artykule omówiono zagrożenia fizyczne i cybernetyczne w odniesieniu  

do systemu elektroenergetycznego Unii Europejskiej. Przestawiono cele, motywy 
działania oraz ataki głównych grup terrorystycznych na światową infrastrukturę 
elektroenergetyczną. Elektroenergetyka jako część infrastruktury krytycznej pełni 
kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, a jej ochrona jest 
priorytetem Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

 
Summary 
The article discusses physical and cyber threats in relation to the power 

system of the European Union. Objectives, motives and attacks major terrorist 
groups in the global power infrastructure have been presented and overviewed. 
Electrical power as part of the critical infrastructure plays key role in functioning  
of the state and society, and its protection is a priority of the European Commission 
and EU member states. 
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Józef BUCZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

SYSTEM EUROPEJSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA. 
OD LIGI NARODÓW DO ROLI NATO 

W GWARANCJI EUROPEJSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA 
 
 
Pierwsze fundamenty współczesnego systemu europejskiego bezpieczeństwa 

rozpoczęto budować bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. System ten 
bardzo często, z uwagi na to że wszystkie jego założenia zostały wypracowane  
i przyjęte na Konferencji Wersalskiej w Paryżu w 1919 r., określany jest mianem 
systemu wersalskiego. 

Sam przebieg konferencji potwierdził wciąż bardzo istotną maksymę, że  
w procedurze ustalania zasad funkcjonowania ładu, pokoju, bezpieczeństwa  
i porządku międzynarodowego decyduje siła państwa. Tylko najsilniejsi, czyli 
państwa zwycięskie miały prawo formułować treść traktatu pokojowego, pozostałe 
zaś mogły jedynie zgłaszać swoje opinie odnośnie podjętych już ustaleń, które  
w praktyce nie musiały i w zasadzie nie były uwzględniane przez autorów finalnej 
wersji tego dokumentu. 

Szczególnie kontrowersyjną kwestią toczących się debat i dyskusji w procesie 
formułowania zarysu przyszłego pokoju, a tym samym budowania systemu 
europejskiego bezpieczeństwa był kształt, rola i miejsce Niemiec w tym systemie. 
Interes francuski dyktował jak najdalsze ich osłabienie, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu wschodnioeuropejskich państw alianckich, w tym odradzającej się 
Polski. Natomiast w interesie Wielkiej Brytanii – wciąż rywalizującej o strefy 
wpływów z Francją na europejskim kontynencie – leżało zachowanie potęgi 
Niemiec, w stopniu umożliwiającym pełnienie przez ten kraj roli swoistego 
równoważnika dla potęgi francuskiej i w efekcie zapewnienia względnej równowagi 
sił w regionie Europy Zachodniej. 

Bardzo istotną rolę w negocjowaniu warunków traktatu pokojowego 
kończącego I wojnę światową, a zarazem inicjującą powołanie do życia Ligi 
Narodów, odegrały Stany Zjednoczone. Thomas Woodrow Wilson, ówczesny 
Prezydent USA jest wręcz uważany za głównego pomysłodawcę powstania tej 
organizacji. 

Pomimo tak ważnej roli, jaką Stany Zjednoczone odegrały w powstawaniu 
zasad programowych i strukturalnych Ligi Narodów, nie mogły one z przyczyn 
formalno-prawnych zostać jej członkiem. W tym czasie bowiem fundamentem 
polityki zagranicznej Waszyngtonu była przedstawiona w grudniu 1823 r. przez 
ówczesnego Prezydenta Jamesa Monroe’go i przyjęta przez Senat Stanów 
Zjednoczonych doktryna, która obligowała USA do prowadzenie polityki 
izolacjonizmu

1
 (jej sztandarowe hasło brzmiało Ameryka dla Amerykanów). Głosiła 

ona m.in. zasadę, że Stany Zjednoczone odżegnują się od jakiejkolwiek ingerencji 
w wewnętrzne sprawy państw europejskich oraz ich kolonii, akceptują przyjęte 
status quo i oczekują tego samego od państw europejskich. Stany Zjednoczone 
jednocześnie przyjęły zasadę, że ich strefą wpływów są kraje amerykańskie i tym 

                                                           
1
 B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku. Kraków 2001, s. 270 
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samy ewentualna ingerencja innych państw w tym obszarze będzie traktowana 
jako istotne naruszenie ich żywotnych interesów. Obligowane tą doktryną Stany 
Zjednoczone z oczywistych powodów nie mogły zostać członkiem tej nowo 
tworzonej pod ich swoistym protektoratem organizacji międzynarodowego 
bezpieczeństwa. W obawie, by nie zostać nawet posądzonym o naruszenie tej 
reguły wręcz zgłosiły postulat, by zapis o doktrynie Monroe’go został wpisany  
do aktu końcowego paktu założycielskiego (art. 21 Paktu Ligi Narodów). Decyzja  
ta wzbudziła niepokój i podejrzenie wśród państw europejskich, że USA nie będą 
brały czynnego udziału w kreowaniu powojennego ładu oraz budowie 
europejskiego i globalnego systemu pokoju i bezpieczeństwa. 

Liga Narodów była pierwszą w historii tak wielką organizacją gwarancji pokoju 
opartą na zasadzie bezpieczeństwa zbiorowego. Pierwotnymi jej członkami 
wymienionymi w aneksie do Paktu były 32 państwa i dominia oraz 13 państw 
neutralnych. W roku 1920 Liga Narodów liczyła już 42 członków, a w szczytowym 
okresie aż 63 państwa (niektóre z państw wstępowały, zawieszały swoje 
uczestnictwo bądź występowały z organizacji) tak więc można ją uznać nie tylko  
za organizację europejskiego, ale i ówczesnego globalnego bezpieczeństwa, która 
za zasadniczą normę swojego funkcjonowania przyjęła fundamentalną zasadę 
kooperatywnego kreowania stosunków międzynarodowych, którą tak ujęto  
w traktacie założycielskim: 

„Wysokie układające się Strony zważywszy, że dla rozwoju współpracy 
między narodami oraz dla zapewnienia im pokoju i bezpieczeństwa należy przyjąć 
pewne zobowiązania nieuciekania się do wojny, utrzymywać jawne stosunki 
międzynarodowe, oparte na sprawiedliwości i honorze, przestrzegać ściśle prawa 
międzynarodowego, uznanych odtąd za normy rzeczywistego postępowania 
Rządów, przestrzegać sprawiedliwości i skrupulatnie szanować wszelkie 
zobowiązania traktatowe we wzajemnych stosunkach między zorganizowanymi 
narodami – przyjmują niniejszy Pakt, który ustanawia Ligę Narodów”.

2
 

Na treść zapisów poszczególnych artykułów Paktu istotny wpływ miały 
doświadczenia właśnie zakończonej I wojny światowej. Powszechnie uznano  
i przyjęto idealistyczną zasadę, że wojna której nadano status „przestępstwa 
międzynarodowego” jest złem samym w sobie, dla którego nie ma miejsca w nowo 
kształtowanym ładzie międzynarodowego bezpieczeństwa i tym samym nie może 
być ona prawomocna, a wszystkie państwa powinny: 

„szanować się i utrzymywać przeciwko wszelkiej napaści zewnętrznej całość 
terytorialną i obecną niezależność polityczną wszystkich członków Ligi. W razie 
napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić 
wykonanie niniejszego zobowiązania” (art. 10 Paktu Ligi Narodów).

3
 

Dlatego też jednym z najważniejszych elementów nowego systemu ładu  
i bezpieczeństwa międzynarodowego, który miał rozstrzygać wszystkie spory  
i konflikty w łonie państw członkowskich, został powołany przez Ligę w 1922 r. 
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który był pierwszym 
międzynarodowym sądem powszechnym z kompetencjami do rozstrzygania  

                                                           
2
 Pakt Ligi Narodów. Paryż, 28 czerwca 1919 r. Dz. U. z 1920 r. nr 35 poz. 200, tekst W. Dobrzycki 
Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945. Warszawa 2008, s. 270 

3
 Ibidem 
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na gruncie prawa wszystkich sporów i konfliktów w obszarze szeroko rozumianego 
międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Poszczególne artykuły Paktu zawierały wiele istotnych ustaleń dotyczących 
procedur organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania, współpracy  
i odpowiedzialności państw członkowskich za kształtowanie pokoju  
i bezpieczeństwa. Wymieniane są również i sankcje, jakie mogą zostać 
zastosowane wobec państwa, które nie wywiązuje się ze swych zobowiązań  
i zagraża pokojowi. Wśród tych sankcji wymienione zostały takie jak: zerwanie 
kontaktów handlowych i finansowych, zakaz wszelkich stosunków z obywatelami 
tego państwa, a także użycie sił wojskowych, morskich i lotniczych złożonych z sił 
narodowych państw członkowskich Ligi, udostępnionych do jej dyspozycji wg 
wskazań organu naczelnego jakim zgodnie z traktatem wersalskim była Rada Ligi 
Narodów. 

Tak więc traktat założycielski stworzył podstawy prawne do tego, by Liga 
Narodów posiadała kompetencje do użycia wszelkich środków reagowania  
na pojawiające się w przestrzeni międzynarodowej spory i konflikty, włącznie  
z użyciem siły wobec agresora. W praktyce jednak Liga, której działalność została 
zdominowana przez nurt pacyfistyczny nigdy z tych kompetencji i prerogatyw nie 
skorzystała, co zostało odebrane jako największa słabość tej organizacji  
i w efekcie doprowadziło do utraty jej wiarygodności w oczach międzynarodowej 
społeczności i tym samym przyczyniło się do stopniowego wygaszania jej 
działalności. 

Analiza relatywnie krótkiego, bo tylko ponad 20-letniego okresu 
funkcjonowania Ligi (lata 1920-1946, a w okresie II wojny światowej działalność 
Ligi była zawieszona) wykazała, że wersalski system gwarancji międzynarodowego 
bezpieczeństwa z wielu nie tylko w/w powodów nie zdołał utrzymać pokoju  
na terenie Europy. Jednym z zasadniczych powodów były wciąż nie do pogodzenia 
rozbieżności pomiędzy państwami zwycięskimi I wojny światowej a Niemcami  
i Rosją, jak również stała, antagonistyczna rywalizacja o przywództwo  
w organizacji i tym samym o prymat na europejskim kontynencie pomiędzy Francją 
i Wielką Brytanią. 

Francja i Wielka Brytania, które były postrzegane jako główne filary Ligi,  
na których miał spoczywać szczególny obowiązek gwarancji pokoju  
i międzynarodowego bezpieczeństwa nie były zdolne sprostać temu zadaniu bez 
silnego wsparcie ze strony innych podmiotów państwowych. Koncepcja francuska, 
zakładając istotne osłabienie siły Niemiec w stosunkach międzynarodowych  
do poziomu uniemożliwiającego im stworzenie kolejnego zagrożenia dla 
europejskiego bezpieczeństwa, nigdy nie spotkała się ze zrozumieniem  
i wsparciem strony brytyjskiej, która upatrywała w tym rozwiązaniu próbę 
osłabienia swojej pozycji w rywalizacji z Francją. 

Płaszczyzn tych sporów i konfliktów było zatem wiele i to nie tylko między 
sojusznikami. I tak Niemcy jako najdotkliwszą dla siebie decyzję podjętą przez Ligę 
uznały utratę zamorskich terytoriów oraz konieczność istotnej redukcji potencjału 
wojskowego, którą potraktowano wręcz jako próbę całkowitego ich rozbrojenia.  
Za wysoce krzywdzące też uważano narzuconą restrukturyzację przemysłu, który 
miał zostać skierowany głównie na pokojowe tory, a także nałożony obowiązek 
zapłacenie wysokich reparacji wojennych itd. 
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Cena jaką Europa kazała zapłacić Niemcom za pokój okazała się zbyt 
wysoka, a część nałożonych na nich zobowiązań i ustaleń nigdy nie została 
zrealizowana. Traktat wersalski w niemieckim parlamencie wywołał sprzeciw, 
przyniósł także poczucie krzywdy i upokorzenie narodu niemieckiego, co stanowiło 
podatny grunt dla rozwoju partii NSDAP (Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka 
Partia Robotników), która doprowadziła do władzy Adolfa Hitlera. 

Splot tych wszystkich niekorzystnych zdarzeń i problemów wykazał, że kształt 
europejskiego systemu bezpieczeństwa w dalszym ciągu był determinowany przez 
grę interesów narodowych najsilniejszych aktorów na międzynarodowej scenie 
politycznej. System bezpieczeństwa stworzony przez Ligę Narodów, który w swym 
założeniu funkcjonalnym miał być systemem o zasięgu globalnym zawiódł. 
Wewnętrzny podział, brak jednoznacznego przyzwolenia na wzrost decyzyjności 
organizacji w sprawach ładu światowego, a zwłaszcza absencja w gronie państw 
członkowskich Ligi Stanów Zjednoczonych i ZSRR (ZSRR dopiero od 1934 r., 
wykluczony w grudniu 1939 r.) sprawiły, że w obliczu realnego zagrożenia Liga nie 
była zdolna do wywiązania się ze swoich statutowych zadań i obowiązków. 

Te wszystkie negatywne zjawiska, procesy i tendencje przełożyły się m.in.  
na ponowną remilitaryzację Niemiec, powstanie sojuszu militarnego Rzym-Berlin-
Tokio (1936 r.), podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow (sierpień 1939 r.)  
i w konsekwencji do wybuchu II wojny światowej, która praktycznie była graniczną 
datą i tym samym fiaskiem funkcjonowania Ligi Narodów jako organizacji gwarancji 
pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa w europejskim i światowym 
wymiarze. 

Już w czasie trwania II wojny światowej, dostrzegając wszystkie negatywne 
strony funkcjonowania Ligi Narodów, rozpoczęto prace nad stworzeniem po jej 
zakończeniu nowego systemu ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego,  
a kluczową rolę w tych rozmowach z oczywistych względów odgrywali liderzy 
antyhitlerowskiej koalicji: Stany Zjednoczone, ZSRR i Wielka Brytania. 

Pierwsza z konferencji dotyczących przyszłego kształtu międzynarodowego 
bezpieczeństwa odbyła się pomiędzy liderami, Stanami Zjednoczonymi i Wielką 
Brytanią w sierpniu 1941 r. na pokładzie pancernika „Prince of Wales”. Jej efektem 
było ogłoszenie Karty Atlantyckiej, która szybko została zaakceptowana przez 
kilkadziesiąt państw i stała się, po dzień dzisiejszy, swoistą platformą programową 
wspólnych celów i zasad wielu organizacji międzynarodowego bezpieczeństwa  
od Organizacji Narodów Zjednoczonych począwszy. 

Kolejne konferencje odbyły się Moskwie (19-30 październik 1943 r.), 
Teheranie (28.11.-1.12.1943 r.) i Jałcie (4-11.02.1945 r.). Tematyką tych 
konferencji były nie tylko problemy związanie z utworzeniem nowej, otwartej  
na członkostwo wszystkich państw miłujących pokój, a więc globalnej organizacji 
międzynarodowego bezpieczeństwa, ale również i kształt granic państw 
europejskich po zakończeniu wojny. 

Za kluczową, konferencję tego długiego procesu negocjacji i konsultacji 
uznaje się konferencję w Dumbarton Oaks niedaleko Waszyngtonu (7.10.1944 r.), 
która była poświęcona wyłącznie kwestiom założeń koncepcyjnych nowej 
organizacji międzynarodowego bezpieczeństwa. Powszechnie uznaje się,  
że podczas tego spotkania położono swoisty kamień węgielny pod zręby 
przyszłego systemu globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Za finał całego cyklu 
uzgodnień przyjmuje się natomiast rozpoczętą w dniu 26 kwietnia 1945 r. 
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konferencję w San Francisco, która zaowocowała podpisaniem Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości  
i powołaniem do życia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która po dzień 
dzisiejszy jest liderem wśród wielu organizacji globalnego, jak i europejskiego 
systemu bezpieczeństwa. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że gwarantem tak stworzonego systemu 
międzynarodowego bezpieczeństwa było pięć ówczesnych światowych mocarstw 
tj. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, ZSRR i o czym nie zawsze 
pamiętamy Chiny, które to państwa zostały stałymi członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ – kluczowego organu organizacji skupiającego w swoim 
ręku całą moc decyzyjną ingerencji (reakcji) w przypadku wystąpienia zagrożenia 
dla międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Po zakończeniu II wojny światowej w szczególnej sytuacji politycznej znalazła 
się Europa, której system nie tylko polityczny, ale i państwowo-terytorialnym 
zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej został w istotny sposób 
przewartościowany. Powstała też całkowicie nowa sytuacja w obszarze pokoju  
i bezpieczeństwa międzynarodowego zarówno w europejskim, jak i w globalnym 
wymiarze. 

W pierwszych powojennych latach, które jednocześnie były już latami 
funkcjonowania ONZ jako gwaranta międzynarodowego bezpieczeństwa idee tej 
organizacji opierające się na wartościach ujętych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych tak bliskie dla nurtu polityki zagranicznej państw zachodniej 
demokracji były jawnie i drastycznie łamane przez działania ZSRR zarówno  
we własnym kraju, jak i w państwach, które znalazły się w strefie wpływów 
politycznych Moskwy. Państwa Europy Zachodniej, zniszczone działaniami 
wojennymi, które swoją aktywność zwróciły głównie na odbudowę zrujnowanych 
gospodarek z niepokojem patrzyły też na rozwój sytuacji w Europie Wschodniej. 
Obawiano się zwłaszcza potencjalnej ekspansji militarnej ze strony ZSRR wraz  
z całą ideologią komunizmu, ale też panowała uzasadniona doświadczeniami  
I wojny światowej powszechna obawa o odrodzenie się militarne i gospodarcze 
Niemiec. Z niepokojem patrzono też na rosnące wpływy Stanów Zjednoczonych  
na kontynencie europejskim, które nie tylko, że militarnie pozostały obecne  
w Europie, lecz również zaczęły nierównomiernie wspierać poszczególne państwa 
przy odbudowywaniu ich zrujnowanego przez wojnę przemysłu (plan Marshalla). 
Było to odbierane z jednej strony jako faworyzowanie niektórych państw i stawiania 
ich w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych partnerów, a z drugiej jako 
obawa o zbyt daleko idące powiązania i zależności europejskiej gospodarki  
od amerykańskiej „pomocnej dłoni”. 

W takich uwarunkowaniach wewnętrznych i międzynarodowych kształtował 
się klimat i silna potrzeba kreowania poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji  
i niezależności jako wspólnej platformy do odbudowy i rozwoju poszczególnych 
państw europejskich. Rozwiązania tych problemów upatrywano w zjednoczeniu 
dążeń i integracji opartej na kooperatywnej współpracy państw Europy Zachodniej 
w realizacji wspólnego celu, którym było zbudowanie jakościowo nowego 
europejskiego systemu bezpieczeństwa i to nie tylko w militarnych wymiarach. 

Państwa zachodnioeuropejskie stojąc wobec takich uwarunkowań i zagrożeń 
dla ich narodowego i kontynentalnego bezpieczeństwa uznały, że najlepszą 
metodą jego gwarancji jest nawiązanie, na wielu płaszczyznach bliskiej 
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współpracy. Za priorytet uznano konieczność zbudowania wspólnych struktur 
obronnych, a za istotną przesłankę do podjęcia tej decyzji uznano zarówno obawy 
przed bliską remilitaryzacją Niemiec, jak i zagrożenie militarne przed potencjalnym 
zagrożeniem ze strony ZSRR. 

Już w dniu 4 marca 1947 r. w Dunkierce zawarto pierwszy powojenny sojusz 
wojskowy pomiędzy Francją i Wielką Brytanią, do którego na mocy Traktatu 
Brukselskiego podpisanego 17 marca 1948 r. przystąpiła także Holandia, Belgia  
i Luksemburg. Traktat ten ustanawiał organizację powszechnie znaną jako Unia 
Zachodnia (UZ), ale jej pełna nazwa brzmi „Traktat Współpracy Gospodarczej, 
Społecznej i Kulturalnej oraz Zbiorowej Samopomocy”.

4
 

Sygnatariusze Traktu na mocy zawartego porozumienia mieli obowiązek  
„w razie gdyby jedna ze stron stała się przedmiotem aktu zbrojnego w Europie  
do udzielenia – zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych – pomocy  
i poparcia przy użyciu wszelkich będących w jej dyspozycji środków zarówno 
wojskowych, jak i innych”.

5
 

O znaczeniu jakie państwa członkowskie tej organizacji przywiązywały  
do zagrożeń militarnych ze strony ZSRR najlepiej świadczy to, że w ramach 
struktury organizacyjnej UZ powołano o życia sztab „Obrony Zachodu”, którego 
kierowanie przekazano w ręce doświadczonego dowódcy z okresu II wojny 
światowej, brytyjskiego marszałka B. L. Montgomery’ego. 

Tak więc zręby europejskiego systemu bezpieczeństwa i obrony zaczęto 
budować bez udziału Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele tego państwa,  
a także i Kanady z dużym sceptycyzmem odnosili się do angażowania się  
w budowę tego systemu, gdyż obawiali się konieczności przesunięcia na kontynent 
europejski części środków finansowych przeznaczonych na modernizację 
własnych sił zbrojnych. Ponadto wierzono, że nowo powstała Organizacja 
Narodów Zjednoczonych jest tą strukturą, która posiada wystarczające 
kompetencje do rozwiązywania wszelki kwestii spornych w obszarze globalnego,  
a więc i europejskiego pokoju i bezpieczeństwa. 

Jednocześnie z dużym niepokojem środowisko międzynarodowe 
obserwowało agresywną polityka ZSRR, której założeniem była chęć narzucenia  
i to nie tylko państwom Europy Środkowej swojej, komunistycznej, wizji świata, 
która była wspierana istotną rozbudową potencjału militarnego. W środowisku 
państw Europy Zachodniej obawiano się, że te niepohamowane ambicje dominacji 
ZSRR na arenie międzynarodowej mogą doprowadzić do kolejnego konfliktu 
zbrojnego, a ten stan uzasadnionego niepokoju określono terminem rozpoczęcia 
tzw. „zimnej wojny”.

6
 

W tak złożonej sytuacji politycznej liderzy państw UZ zdali sobie sprawę,  
że istotnym wzmocnieniem systemu europejskiego bezpieczeństwa byłoby 
włączenie się w budowę jego gwarancji zarówno Stanów Zjednoczonych,  
jak i Kanady. 

By sprostać tym oczekiwaniom Stany Zjednoczone musiały najpierw odstąpić 
od wciąż jeszcze obowiązującej doktryny Monroe’a. Przełomowym wydarzeniem 
na tej drodze stał się dzień 11 czerwca 1948 r., w którym to Kongres USA uchwalił 
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5
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tzw. rezolucję Vandenberga, nazwaną tak od nazwiska jej autora, Arthura 
Vandenberga, republikańskiego przewodniczącego senackiej komisji Spraw 
Zagranicznych. Rezolucja ta zniosła doktrynę Monroe’go i upoważniła rząd USA  
do uczestnictwa w regionalnych i innych zbiorowych porozumieniach dotyczących 
budowy wzajemnego bezpieczeństwa, zgodnie z art. 51 Karty Narodów 
Zjednoczonych dotyczących prawa państw do indywidualnej i zbiorowej 
samoobrony. Ta regulacja była kluczowa dla całego powojennego ładu  
i bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ stworzyła podstawę prawną  
do odejścia Stanów Zjednoczonych od polityki izolacjonizmu. Stanowiło to tym 
samym platformę do podjęcia negocjacji pomiędzy zainteresowanymi państwami 
po obu stronach Atlantyku na temat budowy wspólnej, jakościowo nowej koncepcji 
dla systemu bezpieczeństwa i obrony. 

Kulminacją tych rokowań było podpisanie w dniu 4 kwietnia 1949 r.  
w Waszyngtonie przez 12 państw, w tym 10 państw europejskich (Stany 
Zjednoczone, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Holandia, 
Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) Traktatu Północnoatlantyckiego 
powołującego do życia Sojusz Północnoatlantycki (NATO), który stał się bazą 
systemu kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich opartego  
na wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa w ramach partnerskiej współpracy 
politycznej i militarnej. Zbudowany więc został swoistym most przyjaźni  
i kolektywnej współpracy, który połączył kraje leżące po obu stronach Atlantyku 
wspólną ideą gwarancji pokoju i bezpieczeństwa. 

Decyzja o utworzeniu Paku Północnoatlantyckiego została odebrana jako 
istotne wsparcie europejskiego bezpieczeństwa, ale nie brakowało też głosów 
podnoszących problem utraty europejskiej suwerenności i tożsamości poprzez 
dalsze, pogłębione, uzależnienie starego kontynentu od Stanów Zjednoczonych  
w obszarze politycznym, gospodarczym i militarnym. Zwracano też uwagę  
na to, iż UZ, która miała być tym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa  
od samego początku musiała stanąć do swoistej rywalizacji z NATO o prymat  
na polu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze zadaniowym, kompetencyjnym 
oraz operacyjnym i od samego początku stała w tej konfrontacji na straconej 
pozycji. 

Traktat Waszyngtoński był podstawowym dokumentem normującym cel oraz 
całe spektrum zadań i odpowiedzialności, jakie ciążą na poszczególnych 
państwach Sojuszu, jak i na NATO jako całej organizacji. Wśród wielu artykułów  
i zapisów Traktatu należy zwrócić uwagę na preambułę, która m.in. mówi, że: 

 strony zobowiązują się „ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo  
i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności 
jednostki i praworządności”;

7
 

 art. 3, który mówi, że „dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego 
traktatu, Strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą  
i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały 
swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści”.

8
 

Niestety o obowiązkach wynikających z tego artykułu zbyt często się 
zapomina, powołując się jedynie najczęściej na treść artykułu 5, który mówi, że: 
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 „strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich … 
będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, 
że jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach 
wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony … udzieli 
pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, 
samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami działania jakie uzna 
za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywróceniu  
i utrzymaniu bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

9
 

Polska w obliczu zagrożeń, jakie pojawiły się w związku z obecną sytuacją  
na Ukrainie (aneksja Krymu przez Federację Rosyjską i zagrożenie militarne) 
skorzystała z art. 4 Traktatu, który mówi, że: 

 „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek  
z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna 
lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

10
 

Bazując na zapisach tego art. na nasz wniosek zebrał się w dniu 4 marca br. 
najwyższy organ decyzyjny NATO – Rada Północnoatlantycka – która na szczeblu 
ambasadorów przeprowadziła konsultacje w sprawie wzmocnienia zdolności 
obronnych Sojuszu w obliczu potencjalnych zagrożeń, które mogą się pojawić  
u polskich granic. 

Tak więc pod koniec lat 40. mieliśmy już trzy organizacje międzynarodowego 
bezpieczeństwa (ONZ, UZ i NATO), a w dniu 09.05.1950 r. ówczesny minister 
spraw zagranicznych Francji Robert Schuman, który uważany jest za prekursora 
integracji europejskiej i powstania Unii Europejskiej, przedstawia ideę pojednania 
Francji i Niemiec w oparciu o wspólną produkcję węgla i stali. Pomysł ten 
zaowocował powołaniem z dniem 23.07.1952 r. jakościowo nowej struktury 
bezpieczeństwa gospodarczego integrującej państwa kontynentalne – Belgię, 
Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy – w organizację o nazwie 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), której jednym z zasadniczych zadań 
była międzynarodowa kontrola wykorzystania tych surowców strategicznych przez 
państwa które przystąpiły do tego traktatu. 

Europejczycy nie ustawali w próbach odzyskania utraconej przez powołanie 
NATO suwerenności i samodzielności w kreowaniu własnego systemu 
bezpieczeństwa i stworzenia wspólnego, opartego wyłącznie na europejskich 
zasobach – podejścia do polityki zagranicznej. I tak w 1950 r. francuski premier 
Pleven zgłasza ideę powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) 
w ramach, której miała m.in. powstać wspólna europejska armia (europejski 
minister obrony, międzynarodowe jednostki wojskowe, wspólne dowództwo itp.) 
Miała ona być odpowiedzialna m.in. za wypełnienie mandatu zapisanego  
w traktacie założycielskim UZ. Projekt ten przewidywał także umożliwienie 
Niemcom odbudowę ich sił zbrojnych tak, by mogły one stawić czoła 
potencjalnemu, radzieckiemu, zagrożeniu. Niestety ta koncepcją budowy 
samodzielnego europejskiego systemu bezpieczeństwa została w 1954 r. 
odrzucona przez francuskie Zgromadzenie Narodowe, które obawiało się  
o zagrożenie jakim może być dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa 
ponowna remilitaryzacja Niemiec. W wyniku tych decyzji UZ została pozbawiona 
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wspólnych, europejskich, zdolności militarnych, a jej zadania zostały ograniczone 
wyłącznie do starań o ustanowienie wspólnoty politycznej oraz określanie zasad 
kolektywnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a na polu operacyjnym – militarnym 
– gwarancji bezpieczeństwa we współpracy z NATO. 

Rok 1954 r. był nie tylko z tego powodu znaczący i ważny w całym procesie 
budowy systemu europejskiego bezpieczeństwa. Dwa miesiące po odrzuceniu 
planu Plevena, czyli w październiku 1954 r. Wielka Brytania intensywnie wspierana 
przez Stany Zjednoczone zgłosiła projekt modyfikacji traktatu brukselskiego  
i powołania jako sukcesorki UZ nowej struktury europejskiego bezpieczeństwa, 
która otrzymała nazwę Unia Zachodnioeuropejska (UZE). Zasadniczymi 
elementami podpisanego w Paryżu porozumienia o utworzeniu UZE było 
wyrażenia zgodny przez państwa członkowskie m.in. na: 

 Normalizację stosunków państw Europy Zachodniej z Niemcami i formalne 
zakończenie okupacji Berlina; 

 Przystąpienie RFN do NATO; 

 Utrzymanie zasady bezwarunkowej pomocy wojskowej w przypadku ataku 
zbrojnego; 

 Współpracę w dziedzinie przemysłów obronnych i uzbrojenia; 

 Zasadę kontroli potencjałów obronnych państw członkowskich; 

 Obowiązek ścisłego współdziałania państw członkowskich z odpowiednimi 
organami wojskowymi NATO w zakresie kreowania europejskiego 
bezpieczeństwa i obrony. 

Takie postanowienia traktatu już od samego początku czyniły UZE 
organizacją niesamodzielną wojskowo, gdyż nie otrzymała ona żadnych 
kompetencji militarnych, ponieważ w tym obszarze jej uprawnienia i kompetencje 
pokrywały się z odpowiedzialnością NATO. W praktyce zasadnicze funkcje 
wojskowe przypisane UZE znalazły się w kompetencjach Sojuszu, gdyż UZE nie 
posiadała żadnych zdolności operacyjnych. Z tego powodu funkcjonowania UZE 
przechodziło powoli w stan swoistego wyciszenia bądź uśpienia, a jej działalność 
używając współczesnej terminologii można wręcz uznać z wirtualną i tym samy 
mało skuteczną. 

ZSRR obserwując tak wielką aktywność państw zachodu w budowaniu 
różnych struktur bezpieczeństwa w tym samym tj. 1954 r. w dniu 31 marca składa 
zaskakujący wszystkich wniosek swojej akcesji do NATO. Propozycja  
ta uzasadniana była oczywiście ideą utrzymania pokoju i bezpieczeństwa nie tylko 
europejskiego, ale i w globalnym wymiarze, którego fundament miał zostać 
zbudowany na trzech solidnych filarach przyjaźni i kolektywnej współpracy Stanów 
Zjednoczonych, Rosji i Europy. Ta koncepcja została z oczywistych względów 
odrzucona. Odebrana została jako abstrakcja i swoista prowokacja, której celem 
było rozbicie spójności Sojuszu. Odrzucenie tej propozycji przez państwa 
członkowskie Sojuszu oraz przyjęcie RFN do NATO zostało później wykorzystane 
jako swoisty pretekst uzasadniający konieczność utworzenia własnej polityczno-
wojskowej struktury obronnej. W 1955 r. Moskwa powołuje do życia Układ 
Warszawski (UW), którego członkami zostają państwa Europy Wschodniej 
pozostające w moskiewskiej sferze wpływów politycznych i gospodarczych.  
W ówczesnej sytuacji geopolitycznej UW definiuje jako potencjalnego przeciwnika 
Sojusz Północnoatlantycki, tak więc na arenie zimnej wojny pojawiają się dwie 
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organizacje międzynarodowe z silnymi państwami liderami NATO ze Stanami 
Zjednoczonymi i UW z ZSRR. 

Koncepcja włączenia Moskwy w struktury zachodniego bezpieczeństwa 
wracała jeszcze kilkakrotnie w dyskusjach na różnych forach międzynarodowych.  
I tak np. w 2010 r. minister spraw zagranicznych Niemiec i były szef Komitetu 
Wojskowego NATO Klaus Naumann byli zwolennikami, by w sytuacji poprawy 
bezpieczeństwa międzynarodowego, w imię trwałego odprężenia i odczuwalnej 
normalizacji stosunków nie przedstawić Rosji propozycji członkostwa w NATO. 
Bardzo ciekawie na tą propozycję zareagował ambasador Rosji przy NATO, który 
m.in. powiedział „prędzej NATO wejdzie do Rosji niż Rosja do NATO”. Równie 
ciekawie na pytanie o ewentualną reakcję Moskwy na ofertę wstąpienia Rosji  
do NATO zareagował Dyrektor Instytuty Bezpieczeństwa Międzynarodowego, który 
na jednej z konferencji naukowej stwierdził, że „propozycję można by uznać  
za ciekawą, ale mało realną i to z kilku powodów. Otóż, po pierwsze, mimo  
że NATO nie ma zdefiniowanego potencjalnego przeciwnika to powszechnie 
wiadomym jest, że przeciwnikiem tym jest Rosja, tak więc gdyby Rosja została 
członkiem Sojuszu to NATO faktycznie powinno się rozwiązać, bo utraciłoby 
swojego adwersarza, a chyba nikomu na tym nie zależy. A gdyby było inaczej  
i Rosja by członkiem NATO została to sfera odpowiedzialności NATO 
przesunęłaby się na granicę Rosji z Chinami i nam by to jak najbardziej 
odpowiadało, ale NATO chyba nie. Jednocześnie należałoby uwzględnić,  
że ewentualna taka decyzja, w dowolnym z wariantów całkowicie zmieniłaby 
system globalnego bezpieczeństwa”. 

Wracając na płaszczę europejskiego systemu bezpieczeństwa, należy 
zauważyć, że do grona już funkcjonujących organizacji dołączyła kolejna – UW – 
który wkroczył w tą przestrzeń ze wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami dla 
europejskiego i światowego bezpieczeństwa. Taka, nacechowana dużym 
potencjałem rywalizacji lecz względnie stabilna, sytuacja trwała przez następne 
dwie dekady. Dopiero w latach osiemdziesiątych rozwój sytuacji na europejskiej 
scenie politycznej i pewna zmiana w percepcji postrzegania zagrożeń ze strony 
bloku komunistycznego doprowadziła do zwiększenia aktywności państw 
członkowskich UZE w zakresie samodzielnej odpowiedzialności za przestrzeń 
europejskiego bezpieczeństwa. I tak w 1984 r. została przyjęta tzw. deklaracja 
rzymska, w której wskazano na konieczność poszukiwania konsensusu między 
państwami członkowskimi w zakresie polityki obronnej oraz sukcesywnej jej 
konsolidacji i harmonizacji, a także na potrzebę zdefiniowania europejskiej 
tożsamości i interesów w dziedzinie bezpieczeństwa. Te decyzje doprowadziły  
do przyjęcia w 1987 r. „Platformy europejskich interesów bezpieczeństwa”, której 
celem miało być m.in. swoiste ożywienia UZE, zdefiniowanie oraz przyjęcie 
wspólnej płaszczyzny europejskiego bezpieczeństwa, w której stwierdzono,  
że główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na barkach 
samych europejczyków. Wskazano też na wzmocnienia aktywności oraz 
pogłębienia solidarności i odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskiego 
kontynentu w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widzimy więc, że pomimo 
podejmowanych prób wybicia się na samodzielność w dokumentach potwierdzony 
został dotychczas obwiązujący status gwarancji europejskiego bezpieczeństwa. 
Status, który zakładał, że Europa powinna się koncentrować głównie  
na zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa gospodarczego natomiast 
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obszar militarnego bezpieczeństwa został usytuowany w rękach NATO, czyli  
de facto podporządkowany Stanom Zjednoczonym. 

Zbudowany na takich przesłankach system europejskiego bezpieczeństwa 
funkcjonował do zakończenia okresu zimnej wojny i do powołania Traktatem  
z Maastricht – Unii Europejskiej (w UE), która rozpoczęła swoje funkcjonowanie  
z dniem 01.11.1993 r. Traktat założycielski ustalał, że obszar szeroko rozumianej 
współpracy europejskiej będzie się opierał na trzech filarach, wśród których 
szczególnie uwypuklił problematykę bezpieczeństwa nadając jej status tzw. II filaru 
– wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Ten obszar 
funkcjonalny UE miał się koncentrować na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 
państwa członkowskich, a także na umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa  
na świecie zgodnie z zasadami Karty NZ i innych normach prawa 
międzynarodowego. 

Również i NATO po zakończeniu zimnej wojny zredefiniowało swoją 
koncepcję działania u podstaw, której było dążenie do osiągnięcia dwóch 
zasadniczych celów strategicznych: 

 włączenie postkomunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej 
do strefy wpływów Sojuszu; 

 zwiększenie zaangażowania europejskich członków NATO  
w zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa, czemu miało towarzyszyć 
zmniejszenie aktywności USA w Europie przy jednoczesnym zachowaniu 
dominującej roli w Sojuszu. 

Istotny wpływ na zmianę podejścia do budowania systemu europejskiego  
i globalnego bezpieczeństwa miało także rozwiązanie z dniem 1.07. 1991 r. Układu 
Warszawskiego (UW) i pojawienie się w przestrzeni europejskiego bezpieczeństwa 
państw, nad którymi zamknął się swoisty, choć iluzoryczny, „parasol 
moskiewskiego bezpieczeństwa”. Państwa, które po uzyskaniu pełnej 
niepodległości swoją suwerenną tożsamość polityczną i bezpieczeństwa docelowo 
widziały w kooperatywnej współpracy z państwami Europy Zachodniej (UE)  
i z Paktem Północnoatlantyckim. 

O tym jak ważne, ale także jak wieloma dylematami obarczone były to decyzje 
najlepiej świadczą słowa Pana Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, który 
w wywiadzie udzielonym z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO gazecie 
Polska Zbrojna m.in. powiedział „przypomnę, że zdecydowaliśmy się na wejście  
do NATO już na początku transformacji, ale dla ówczesnej koalicji SLD, PSL nie 
była to łatwa decyzja. Poważnie wówczas dyskutowaliśmy o neutralności. Jako 
lider SLD uważałem, że powinniśmy podjąć decyzję o przystąpieniu do NATO. 
Zdawałem sobie sprawę, że po zakończeniu zimnej wojny neutralność, ze względu 
na nasze położenie geograficzne jest ryzykownym wyborem. Udało się nam 
przekonać członków koalicji, że należy popierać decyzję o wstąpieniu do NATO. 
Był to ważny wybór polityczny, który ułatwił wejście do Sojuszu”.

11
 

W tej jakościowo nowej sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Europa  
na początku lat dziewięćdziesiątych (rozpad ZSRR, rozwiązanie UW, pojawienie 
się nowych podmiotów prawa międzynarodowego – państw) struktury 
funkcjonalno-zadaniowe UE oraz NATO musiały przyjąć na siebie nowe role  
w zakresie kształtowania europejskiego i światowego bezpieczeństwa. 

                                                           
11

 Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim, „Polska Zbrojna” kwiecień 2014. 



58 
____________________________________________________________________________

 

Jedną z wizji nowego systemem międzynarodowego bezpieczeństwa, która 
była rozważana w pierwszych latach po zakończeniu zimnej wojny była koncepcja 
rozszerzenia NATO na teren Europy Środkowej. Wizją realizacyjną tej koncepcji 
był przyjęty na szczycie NATO w Brukseli (1994 r.) program określający 
płaszczyznę współpracy pomiędzy NATO a państwami aspirującymi do wejścia  
do Sojuszu. Program ten, który można uznać za swoistą mapę drogową dojścia  
do członkostwa w Sojuszu został określony terminem „Partnerstwo dla Pokoju”. 
Istotą Programu było urzeczywistnienie dotychczasowych deklaracji i zacieśnienie 
współpracy pomiędzy Sojuszem a postkomunistycznymi państwami europejskimi, 
a dla niektórych z nich program miał stanowić przygotowanie do ewentualnej 
akcesji w poczet krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.

12
 

Zaproponowanie takiej drogi dojścia do członkostwa w Sojuszu było odbierane  
z dużą dozą sceptycyzmu. Obawiano się, iż ten proces może trwać bardzo długo  
i nie dla wszystkich może zakończyć się sukcesem. Autorzy tego programu 
twierdzili natomiast, że na obecnym etapie tworzenia nowego ładu europejskiego 
bezpieczeństwa jest on wynikiem swoistego kompromisu pomiędzy chęcią 
zacieśnienia współpracy NATO z państwami Europy Środkowej i Zachodniej  
a sprzeciwem Rosji wobec jednoznacznego rozszerzenia Sojuszu o te państwa. 

W tej jakościowo nowej sytuacji nie tylko w europejskim, ale  
i w geopolitycznym wymiarze w szczególnym miejscu znalazła się Ukraina,  
na której terytorium była dyslokowana istotna część potencjału nuklearnego ZSRR 
do posiadania, którego z oczywistych względów aspirowała Moskwa. Efektem 
międzynarodowych negocjacji na temat rozwiązania tego problemu było 
podpisanie w grudniu 1994 r. w Budapeszcie memorandum – tzw. Porozumienia 
budapesztańskiego – na mocy, którego Stany Zjednoczone, Rosja oraz 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zobowiązały się  
do poszanowania niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy oraz  
od powstrzymywania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej 
niepodległości i integralności terytorialnej oraz, że żadna broń w ich posiadaniu 
nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie. W zamian za to Ukraina zobowiązała się 
do przekazania strategicznej broni nuklearnej Rosji i przystąpienia do układu  
o nierozprzestrzenianiu się broni jądrowej (NTP). Jednocześnie te trzy państwa 
potwierdziły, że będą zabiegać o reakcje Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdyby 
Ukraina jako kraj wolny od broni nuklearnej będący stroną traktatu NTP, stała się 
ofiarą aktu agresji lub gróźb użycia broni nuklearnej.

13
 Tak w głównym zarysie 

brzmiało porozumienie w zakresie gwarancji bezpieczeństwa nowo tworzonemu 
państwu ukraińskiemu, a jak wyglądała realizacja przyjętych na siebie zobowiązań 
przez największych aktorów na arenie międzynarodowego bezpieczeństwa można 
było zaobserwować w trakcie aneksji przez Rosję Krymu, który był integralną 
części terytorium Ukrainy. 

Wracając na grunt europejskich struktur bezpieczeństwa kreowanych przez 
nowo budowane mechanizmy funkcjonalne WPZiB należy przede wszystkim 
podkreślić, że dokonano zdecydowanego rozróżnienia między problemami 
bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich. Bezpieczeństwo jako dziedzinę 
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obejmującą głównie problematykę procedowania, na drodze dyplomatycznej, 
wspólnej polityki obronnej w tym zaopatrzenie

14
 wojsk pozostawiono w kompetencji 

UE, natomiast obronę usytuowano w obszarze funkcjonalnym UZE czyniąc  
ją autonomiczną organizacją UE, lecz nie wyposażając jej w dodatkowe 
komponenty operacyjne. Podjęto też decyzję, że UZE będzie trzonem obronnym 
państw europejskich i nałożono na nią obowiązek ścisłej współpracy z Sojuszem 
Północnoatlantyckim w kreowaniu europejskiego bezpieczeństwa i obrony tak, 
więc przypisano jej rolę swoistego pośrednika pomiędzy UE a NATO. Zatem już na 
początku budowania europejskiego systemu bezpieczeństwa w oparciu o relacje 
struktur UE i UZE przyjęto rozwiązania merytorycznie i logicznie niespójne bowiem 
polityczną odpowiedzialność za politykę zagraniczną i bezpieczeństwa powierzono 
Unii Europejskiej, a za część wojskową polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
swoistym podwykonawcą realizującym decyzje polityczne UE, uczyniono UZE, 
która to organizacja takich możliwość operacyjnych nie posiadała. 

Przełomowe znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa kreowanego 
przez struktury europejskie było przyznanie w 1992 r., UZE prawa do prowadzenia 
na postawie „Deklaracji petersburskiej” trzech rodzajów zadań: 

 Operacji humanitarnych i ratowniczych; 

 Misji pokojowych; 

 Zadań bojowych w ramach zapobiegania sytuacji kryzysowych  
i przywracania pokoju. 

Określono mianem tzw. misji petersburskich. Podjęto też decyzję, że jednostki 
wojskowe UZE niezależnie od wkładu do wspólnej obrony mogą być angażowane 
do prowadzenia operacji wojskowych poza obszarem terytorialnym państw 
członkowskich. 

Podejmując decyzję polityczną o możliwości prowadzenie tak szerokiego 
spektrum działań w ramach misji petersburskich postanowiono wyposażyć UZE  
w określone zdolności operacyjne i powołać do życia „europejskie siły zbrojne”, 
które miałby określony potencjał, by sprostać tym nowym zadaniom i wymaganiom. 
Siły te miały powstać na bazie wydzielanych sił narodowych państw członkowskich 
oraz jednostek międzynarodowych (Połączonych Sił Wielonarodowych do Zadań 
Specjalnych) i będą służyć zarówno do wspólnej obrony, jak i do prowadzenia, 
misji petersburskich w ramach działań zewnętrznych poza granicami UE. 

Koncepcja ta, która miała być egzemplifikacją ambicji i aspiracji państw 
członkowskich UE do budowania samodzielności w kreowani europejskiego 
bezpieczeństwa przedstawiana była też jako istotne wzmocnienie pozycji UE  
w strukturach NATO – europejskiego filaru NATO – ze zrozumiałych względów 
zaniepokoiła Stany Zjednoczone, które obawiały się o obniżenie swojej pozycji  
w obszarze bezpieczeństwa na europejskim kontynencie. 

Okazja do weryfikacji tak zdefiniowanych zdolności operacyjnych UZE i UE 
nadarzyła się dość szybko. Była nią wojna w byłej Jugosławii, która wykazała 
daleko idący brak możliwości, wręcz bezradność, w zażegnaniu temu konfliktowi  
i to zarówno przez UE, UZE, jak i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy 
Europejskiej (OBWE). Dopiero wprowadzenie na terytorium sił NATO (1994  
i 1999 r.) zmusiły strony konfliktu do zakończenia tej krwawej wojny i zawarcia 
stosownych porozumień pokojowych. 
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Te wydarzenia były testem kompetencji i zdolności operacyjnych państw 
europejskich, którego negatywny wynik stał się swoistym akceleratorem 
przyspieszającym podjęcie decyzji o konieczności rewitalizacji dotychczas 
obowiązujących rozwiązań w zakresie samodzielność UE w kreowaniu 
bezpieczeństwa na europejskim kontynencie. Korzystając z tych przesłanek oraz 
tego, iż w 1998 r. mijał 50 letni okres funkcjonowania UZ (organizacja  
ta w dokumencie założycielskim przyjęła taki okres funkcjonowania) na kilku 
kolejnych konferencjach i szczytach UE (1998-2000) wypracowano decyzję  
o wygaszaniu UZE, której kompetencje sukcesywnie zostały przenoszone  
do powołanej w ramach EPZiB nowej struktury funkcjonalnej Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Struktura ta miała zostać wyposażona  
w większe niż UZE samodzielne zdolności operacyjne, które by znacząco 
wzmocniły rolę UE w zakresie kształtowania europejskiego i międzynarodowego 
bezpieczeństwa. 

W dokumentach powołujących do życia EPBiO potwierdzono jednak,  
że to NATO pozostanie podstawą europejskiego systemu bezpieczeństwa  
i obrony, a realizacja zadań operacyjnych wynikających z EPBiO w ramach misji 
petersburskich przez państwa członkowskie Unii nie będzie ujemnie wpływać  
na ich zobowiązania wynikające z art. 5 zobowiązań w stosunku do państw 
członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Zadeklarowano również, że: 

 Unia uznaje, iż za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
odpowiada głównie Rada bezpieczeństwa ONZ oraz, że będzie ona 
współpracować z ONZ, NATO, OBWE, Radą Europy i innymi 
organizacjami w wysiłkach na rzecz promowania stabilności, wczesnego 
ostrzegania oraz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji 
kryzysowych nie tylko w europejskiej, ale i w światowej przestrzeni 
bezpieczeństwa. 

Zaangażowanie wojskowe państw członkowskich Unii zdefiniowano w ramach 
Europejskiego Celu Zasadniczego, w którym zdecydowano o powołaniu do życia 
Europejskich Sił Szybkiego Reagowania (50-60 tys. żołnierzy), które w ciągu  
60 dni od podjęcia decyzji o konieczności ich użycia będą zdolne do prowadzenia 
przez okres co najmniej 1 roku działań w całym spektrum dziedzinowym m isji 
petersburskich. 

O dużym znaczeniu jakie UE przywiązywała do budowy swoich 
samodzielnych zdolności obronnych w ramach EPBiO również świadczy fakt,  
że jedną z pierwszych decyzji ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony 
narodowej państw członkowskich, która została wsparta autorytetem Rady 
Europejskiej było zobowiązanie Wysokiego Przedstawiciela UE ds. EPBiO Javiera 
Solany – byłego Sekretarza Generalnego NATO – do przygotowania Europejskiej 
Strategii Bezpieczeństwa. Dokument został opracowany przez międzynarodowy 
zespół ekspertów, przedstawiony przez J. Solanę w Brukseli na posiedzeniu Rady 
w dniu 12.12. 2003 r., zaakceptowany i przyjęty jako wytyczne do realizacji. 

W dokumencie tym zdefiniowano środowisko europejskiego bezpieczeństwa – 
globalne wyzwania i zagrożenia, określono cele strategiczne UE, zaprezentowano 
implikacje polityczne EPBiO dla europejskiego bezpieczeństwa oraz nakreślono 
potrzebę i zdefiniowano zasady budowy potencjału operacyjnego UE, którego 
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pierwszym komponentem miały być wspomniane już wcześniej Siły Szybkiego 
Reagowania (SSR). 

Siły te miały być tworzone na zasadzie dobrowolnych wkładów 
poszczególnych państw członkowskich, które stosownie do swoich możliwości  
i posiadanych potencjałów militarnych miały wydzielać określone jednostki 
wojskowe, sprzęt i uzbrojenie biorąc na siebie jednocześnie wszystkie 
zobowiązania finansowe za funkcjonowanie tych jednostek w ramach misji  
i operacji petersburskich. Kolejnym etapem budowy potencjału operacyjnego UE 
było tworzenie tzw. Grup Bojowych (GB) oraz określenie miejsc ich dyslokacji, 
wypracowaniem koncepcji ich użycia, a także procedur planowania strategicznego 
i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Odbyło się szereg konferencji 
planistycznych i uzgodnieniowych, których wynikiem było przyjęcie ustalenia,  
że Grupy mają być mobilnymi, narodowymi lub multinarodowymi jednostkami 
wojskowymi o składzie osobowym ok. 1500 żołnierzy, które w ciągu 5-10 dni  
od podjęcia decyzji o realizacji danej misji będą w jej rejonie zdolne  
do wykonywania zadań przez okres 30-120 dni. Z inicjatywy Hiszpanii, Francji oraz 
Niemiec podjęto także rozmowy i prace koncepcyjne na temat komponentu 
morskiego i powietrznego UE. 

Niestety, ale tworząc ideę Europejskich Sił Szybkiego Reagowania (SSR) 
oraz Grup Bojowych nie uwzględniono środków finansowych na ich 
funkcjonowanie, które – uwzględniając przestrzenny zakres ich funkcjonowania  
w ramach misji petersburskich – poza kontynentem europejskim – są bardzo 
wysokie. Niektóre z państw próbowały też opóźnić tworzenie tych Sił podnosząc 
problem konieczność wyasygnowania dodatkowych zasobów osobowych  
i środków finansowych na ich funkcjonowanie w stosunku do już podjętych 
zobowiązań wobec NATO. Sam proces tworzenie tych Sił przedłużał się także  
z przyczyn czysto obiektywnych, gdyż podnoszono, że sprawność ich 
funkcjonowania zależy od unifikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a zwłaszcza 
od jednolitych procedur dowodzenia i łączności oraz całego systemu planowania 
ich użycia i zabezpieczenia logistycznego, a na tym etapie tworzenie ani SSR ani 
GB tego warunku nie spełniały. Natomiast idea utworzenia komponentu morskiego 
i powietrznego nie wyszły poza ramy prac koncepcyjnych. 

Stany Zjednoczone z pewnym niepokojem obserwowały podejmowane przez 
UE działania wybicia się na pewną samodzielność operacyjną, a gdy nie potrafiły 
ich powstrzymać, różnymi sposobami starały się poddać ten proces kontroli NATO. 
Jednym z argumentów był podnoszony problem, że spośród 28 państw 
członkowskich UE tylko 3 państwa nie są jednocześnie członkiem Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, a spośród 28 państw członkowskich NATO tylko 2 państwa 
europejskie nie są jednocześnie członkami NATO. 

Na bazie tak formułowanych problemów niektóre z państw podnosiły też 
problem, że gdyby chciały się wywiązać ze wszystkich zobowiązań w zakresie 
gwarancji międzynarodowego bezpieczeństwa zmuszone byłyby do dywersyfikacji 
własnych osobowych i finansowych zasobów obronnych na dwie organizacje 
międzynarodowego bezpieczeństwa, których są członkami, co z pewnością będzie 
się przekładało na osłabienie poziomu ich narodowego bezpieczeństwa. 

Nie brakowało też głosów, wręcz inspirowanych przez Stany Zjednoczone, 
które sceptycznie podchodząc do tego kierunku kreowania europejskiej polityki 
bezpieczeństwa twierdziły, że: 
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 NATO jest i pozostanie kamieniem węgielnym europejskiego 
bezpieczeństwa; 

 EPBiO powinna być tylko czynnikiem wzmocnienia efektywności  
i skuteczności NATO; 

 Nie powinniśmy ponosić dodatkowych nakładów na tworzenie dwóch 
silnych potencjałów operacyjnych – jeden dla NATO, a drugi dla EPBiO – 
co mogłoby być odbierane jako swoista rywalizacja o prymat tych dwóch 
organizacji w kreowaniu zarówno europejskiego, jak i globalnego 
bezpieczeństwa; 

 Duplikowanie już istniejących w NATO struktur wojskowych może 
wskazywać na dążenie do osłabienia siły Sojuszu i mocno już 
zakorzenionych więzi transatlantyckich; 

 Zdolności operacyjne EPBiO powinny być wykorzystywane głównie  
do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa poza granicami terytorialnymi UE, 
natomiast gwarantem europejskiego bezpieczeństwa jest i pozostanie 
Sojusz Północnoatlantycki; 

 Zasadnicze znaczenie dla realizacji EPBiO ma wypracowanie jasnego 
podziału zadań i skutecznych mechanizmów współpracy EU w ramach 
EPBiO z NATO. 

Takie sceptyczne i kontrowersyjne opinie dotyczące gwarancji europejskiego 
bezpieczeństwa przez NATO podyktowane były m.in. tym, że dominującą rolę  
w Sojuszu odgrywały i wciąż odgrywają Stany Zjednoczone, których geopolityczne 
interesy przekładające się na politykę bezpieczeństwa nie zawsze były zgodne nie 
tylko z interesami UE jako całości lecz również z suwerenną polityką zagraniczną  
i bezpieczeństwa poszczególnych państw członkowskich. Pewne rozbieżności 
artykułowane przez niektóre z państw członkowskich powstały np. przy interwencji 
zbrojnej w Afganistanie (2001 r.), pogłębiły się w związku z polityką USA wobec 
Iraku – Niemcy, Francja i Belgia były zdecydowanie przeciwne przeprowadzonej 
bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa ONZ interwencji zbrojnej (2003 r.) – czy 
ostatnio obserwowany brak spójności w sprawie sytuacji na Ukrainie. 
Nieporozumienia powstałe na tym gruncie zostały odebrane jako dowód  
na lekceważenie przez Stany Zjednoczone, Unii Europejskiej jako równorzędnego 
partnera w kreowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa. Coraz częściej 
dostrzegalny jest też problem, że USA rozmowy i decyzyjność w obszarze 
europejskiego bezpieczeństwa przerzuca na forum dyskusyjne NATO lub 
rozstrzyga je w ramach bilateralnych kontaktów z poszczególnymi państwami 
członkowskimi UE. Wskazuję się, że takie działanie USA nie tylko osłabia i tak 
często kruchą spójność prowadzonej przez UE polityki międzynarodowego 
bezpieczeństwa, lecz wręcz zachęca państwa członkowskie do samodzielnego 
działania (Gruzja 2008 r.) czym osłabia jej pozycję jak spójnej, jednolitej  
i skutecznej organizacji międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Z takim bagażem problemów, współzależności oraz pozytywnych  
i negatywnych doświadczeń państwa członkowskie UE przystąpiły  
do wypracowania założeń nowego traktatu, określanego często mianem euro 
konstytucji. Przyjęto, że celem takiego traktatu miało być stworzenie platformy 
prawnej do wyjścia UE ze swoistego impasu poprzez zdecydowane zwiększenie 
organizacyjnej spójności i poprawienie transparentności działań, reformę instytucji 
EU, modernizację procedur podejmowania decyzji, zwiększenie otwartości  
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i transparentności działań, większe zaangażowanie na arenie międzynarodowej  
w zakresie zdolność do reakcji na jakościowo nowe zagrożenia pojawiające się  
w przestrzeni międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Traktat ten został podpisany w Lizbonie – dlatego jest nazywany Traktatem 
Lizbońskim (TL) – w dniu 13.12.2007 r., i po pewnych perturbacjach z jego 
ratyfikacją przez niektóre z państw członkowskich (m.in. Polskę) wszedł w życie  
z dniem 1.12.2009 r. Do najważniejszych zmian, jakie Traktat wprowadził  
w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony UE należy zaliczyć: 

 Stworzenie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych  
i Polityki Bezpieczeństwa, który zintegrował w swych kompetencjach dwie 
dotychczas funkcjonujące instytucje Wysokiego Przedstawiciela ds. EPBiO 
oraz Komisarza ds. Stosunków Zewnętrznych; 

 Wprowadzenie stanowiska i funkcji Przewodniczącego Rady Europejskiej, 
często określanego mianem Prezydenta UE; 

 Oczekiwanie, że UE zacznie mówić na arenie międzynarodowej jednym, 
zdecydowanym i spójnym głosem, wszystkich państw członkowskich. 

Patrząc retrospektywnie na zawarte w Traktacie rozwiązania w wielu 
aspektach okazały się one tylko swoistym liftingiem i jedynie próbą systematyzacji 
dotychczas obowiązujących norm i przepisów. W tak trudnych jak obecnie sytuacji 
geopolitycznej i rozbieżnych, często niespójny, partykularnych interesach 
poszczególnych państw członkowskich trudno jest mówić o jednolitym podejściu  
do problematyki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionalnym i ponadregionalnym 
wymiarze. Wciąż obserwujemy, że w wielu przypadkach poszczególne kraje UE 
wciąż występują podzielone co osłabia wizerunek Unii jako znaczącego, silnego  
i tym samym skutecznego gracza na arenie międzynarodowej. Szczególnej krytyce 
jest też poddawany wciąż obowiązujący wymóg jednomyślności – procedura 
konsensusu – przy podejmowaniu decyzji w obszarze bezpieczeństwa i obrony  
co istotnie wydłuża czas reakcji na pojawiające się zagrożenia. Postanowienia 
Traktatu nie tylko, że legitymizują dotychczas obowiązujące w tym zakresie 
procedury lecz nie zmieniają też dotychczasowej struktury systemu europejskiego 
bezpieczeństwa i to zarówno w wymiarze zadań, kompetencji i zobowiązań,  
jak i relacji poszczególnych instytucji EPBiO, jak i całej UE z Paktem 
Północnoatlantyckim. I tak szczególnie ważny w tym obszarze problemowy art. 49 
Traktatu w poszczególnych ustępach mówi:

15
 

 Ust. 3 – …Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy 
swoich zdolności obronnych … ustęp wprost korespondujący z art.  
3 Traktatu Waszyngtońskiego; 

 Ust. 5 – decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,  
w tym decyzje w sprawie podjęcia misji ... są przyjmowane przez Radę 
stanowiącą jednomyślnie na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii  
ds. zagranicznych i bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa 
Członkowskiego… – podtrzymanie wzbudzające kontrowersje dotychczas 
obowiązującej zasady konsensusu przy podejmowaniu decyzji  
o zaangażowaniu się sił i środków EU w ramach bezpieczeństwa 
wewnętrznego i misji petersburskich; 
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 Dz. U. z 2009 r. Nr 203 poz. 1569 
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 Ust. 7 – W przypadku gdy jakiekolwiek z Państw Członkowskich stanie się 
ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie 
mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy 
zastosowaniu wszelkich dostanych im środków… – artykuł ten potwierdza 
dotychczas obowiązującą zasadę gwarancji zbiorowego europejskiego 
bezpieczeństwa zawartą już w Traktacie założycielskim Unii Zachodniej. 
Zasadę, którą wielu uważa za jedną z przyczyn słabości funkcjonalnej UE, 
gdyż nie wartościuje skali zagrożeń tak jak to czyni Traktat Waszyngtoński, 
który w art. 5 precyzuje, że w przypadku ataku na któregoś z sojuszników 
Państwo Członkowskie „… udzieli Stronie lub Stronom tak napadniętym… 
podejmując akcję jaką uzna za konieczną nie wyłączając siły zbrojnej …”; 

 Ust. 7 – przesądza też jednoznacznie że „zobowiązania i współpraca w tej 
dziedzinie pozostają zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która dla państw będących jej 
członkami pozostaje podstawą zbiorowej obrony i forum do jej 
wykonywania”. 

Nie jest to z pewnością sytuacja komfortowa dla liderów procesu integracji  
i wzmocnienia pozycji UE na arenie kształtowania międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Unia, jeśli chce zajmować pozycję kluczowego i liczącego się 
aktora na wielkiej szachownicy polityki globalnej, musi przemawiać jednym, 
zdecydowanym i silnym głosem. Pomimo, że jest to powszechnie akceptowany 
pogląd, zapisy Traktatu Lizbońskiego nie w pełni to umożliwiają, a praktyka jego 
aplikacji, niestety też na to nie wskazuje. Trzeba mieć dużą wiarę i głębokie 
przekonanie, że to się szybko zmieni, a swoistą platformą do systemowo spójnej  
i przyspieszonej edukacji w dziedzinie gwarancji europejskiego i światowego 
pokoju i bezpieczeństwa będą z pewnością wydarzenia na Ukrainie. 

 
Streszczenie 
W artykule w ujęciu ewolucyjnym zaprezentowano budowę tożsamości 

europejskiego systemu bezpieczeństwa. Wskazano jaką rolę w tym procesie 
odegrała Liga Narodów, Unia Zachodnia i Unia Zachodnioeuropejska oraz NATO  
i UW. Scharakteryzowano proces tworzenia i rolę jaką w tym systemie odgrywały 
Wspólnoty Europejskie oraz ich transformację w jednolitą strukturę funkcjonalną 
jaką jest Unia Europejska. Przedstawiono rolę jaką w systemie europejskiego  
i globalnego bezpieczeństwa ogrywała Wspólna Polityka Zagraniczna  
i Bezpieczeństwa, a obecnie odgrywa Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Zaprezentowano relacje i kompetencje jakie w zakresie europejskiego 
bezpieczeństwa ma UE i NATO. Wskazano na rozbieżności i dylematy jakie 
występują pomiędzy tymi dwoma podmiotami bezpieczeństwa. Wskazano również 
jakie dylematy i problemy zostały rozstrzygnięte na gruncie Traktatu Lizbońskiego 
reformującego działanie UE w procesie podejmowania decyzji i aktywnego 
włączania się kształtowania bezpieczeństwa zarówno w europejskim,  
jak i światowym wymiarze. 

 
Summary 
The article presents process of transformation European security system from 

League of Nations (LN) to European Union (EU) and NATO. Showed the way and 
the role how played in this process LN, Western Union, NATO, European 
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Communities, Western European Union, Warsaw Pact and EU. Characterized 
roles how play in system European security Common Foreign and Security Policy 
Security and Common Security and Defense Policy. Presented relations and 
cooperation in the range of the guarantee European and international peace and 
security among EU and NATO. Showed on changes in this system after Lisbon 
Treaty. Demonstrated that the pillar European security system is NATO which  
in this process actively cooperates with EU and Common Security and Defense 
Policy. 
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THE WORLD IN OWN NETWORK – THE THREAT OF CYBERTERRORISM 
 
 

1. Introduction 
Since the beginning of human civilization, every invention entail another, 

regardless of what was to have a destiny. At the present time we do not need  
to send troops to effectively paralyze the city, and even the whole country. 

Terrorism is closely linked with the struggle information. It includes two 
dimensions and applies not only to the war in cyberspace, but also martial arts 
information globally, including the media. The war in cyberspace is not only about 
the attacks carried out by certain organizations, but also to hackers, who constitute  
a large percentage of the attackers, but they do it for emotional reasons and the 
desire to impress, sometimes also common crimes aimed at, for example, hacking 
into bank accounts.

1
 

Cyberterrorism is accompanied by the development of contemporary art,  
which is based heavily on ICT tools to exchange information and goods, therefore  
he will soon pose a serious threat to the functioning of individual countries  
than any other form of terrorism. The measure of the growth of the and societies 
became the stage of development of information technologies, the pace  
of technological change and the extent of their use and the degree of social impact. 
Few people are aware of the consequences of the enormous pace  
of computerization, miniaturization, development of electronics and any advanced 
technology. Meanwhile, the consequences can be very serious in many 
dimensions of life both man and the world around him.  

Many terrorist organizations recognizes the importance of objectives  
of the IT infrastructure. It should be noted that the conduct effective operations  
in cyberspace prevents them especially poor knowledge of the workings of and 
small skills in the use of modern information technologies.

2
 

Evidence of this thesis include statement of Al. Qaeda leaders,  
Osama bin Laden, given shortly before the attacks of 11 September 2001, which 
states that the organization shall take all the instruments in the fight against 
the U.S. and their allies, including the full spectrum of technical means " 
of computers for electronic devices",

3
 which should in particular be taken seriously 

into account in the case of bin Laden. 
Globalization

4
 is also, and perhaps primarily, processes, dissemination  

of information, communication and technology they use it. The acceleration  
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has been the transmission of information and the wider communication. Modern 
civilization is "wrapped" network internet with all its accompanying infrastructure. 

The biggest threat to the process of information dissemination is almost 
complete loss of privacy. Gained immense popularity portals like "Facebook"  
and "Twitter", which are a great source of information for potential criminals from 
cyberspace. They are based on human emotions, theoretically providing a degree  
of privacy, which in fact access – with minimal knowledge of computer science  
– it is completely free. Given that on the computer disks and other storage media 
keep most private and business secrets, as they become available and thus cease  
to be secrets. 

Each device on the network, each computer is a potential prey  
to hackers engaged in online theft. No one can be sure that his computer  
is his property, even if the whole system is protected by a code, or programs.  
The development of technology has always multidirectional nature. Thus,  
the emergence of a new computer program, operating system, security systems 
entails the development of methods and constructing illegal software systems 
enabling hack into these news – according to the assurances of authors – reliable 
and well protected. 

 
2. Cyberspace  
"Cyberspace" has the same name is associated with the science  

of cybernetics, the control processes and the transmission and transformation  
of information systems (machines, living organisms and societies).

5
 The author of 

this concept is considered to well-known to the world of William Gibson. In his 
novel entitled "Neuroromancer" explains, This is cyberspace, a consensual 
hallucination, experienced daily by billions of legitimate users in all countries, by 
children being taught mathematical concepts. Graphical representation of data 
collected from banks all the computers in the world. Unimaginable complexity ˝

6
 

Another researcher Z. Bauman virtual space defined as: "network being 
deprived geographical parameter, unidentified and unlimited. Its frame and sets the 
limits of the current level of development of information technology and the degree  
of crosslinking world – death distance ˝ – the emergence and development  
of cyberspace”.

7
 

 
3. So what Cyberterrorism is?  

Modern State and the information society are facing serious problems  
of cyberterrorism, which in addition to the danger of cyber crime are key.  
Cyber attacks are taking place in the virtual space and are elusive for the typical 
user, and therefore may underestimate the risks generated a lack of control  
over the processes taking place there. 

According to the American expert on cybersecurity DE Denning,  
Cyberterrorism is the convergence of cyberspace and terrorism. Subject illegal 
attacks and threats of attacks against computers, computer networks  
and the information stored in them to intimidate or force the government or society, 
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political or social goals. To qualify as a cyber attack should result in violence 
against persons or property, or at least cause enough harm to create fear˝.

8
  

It is also currently the least predictable, including due the widespread  
use of the Internet, an instrument of organized terrorist groups influence  
the functioning of the critical infrastructure of the state and therefore national 
systems: communications, energy, transport, water supply, financial, etc.

9
 

Cyberterrorism has many attributes inside a power struggle – is one from the 
"soft power"

10
 used by terrorist groups in order to reduce the traditional role  

of the state. Cyber attacks are directed at one of the most critical sources of "soft 
power" – for information, the value of a good market is growing tremendously,  
as amended, which carries the technological revolution. 

Access to information brings awareness of lead, which disseminates  
and deepened by the processes of globalization. P. Levy (French scholar of anti- 
American views) argues that: After the fall of the Berlin Wall, the only global empire 
- the empire of the global Internet is non-territorial and uses only a tool of soft 
power˝.

11
 

Criminal activity in the area of ICT is to such destruction of resources  
and databases page under attack. Theft of information in order to use the detriment  
of being attacked or on a scale much larger for individuals or third countries often 
inexplicable reasons. However, there are other spheres such criminal activity, 
namely propaganda activities, political, psychological impact, causing damage  
to the moral sphere whether it is fighting troops, the insurgent troops, rebel  
or civilian population. Using placed on the internet according crafted educational 
materials, or by bombarding the public with false information can land in any way  
and unlimited influence both the culture and the mentality. In fact, you can  
re-create the identity and write the story. 

 
4. Areas at risk of Terrorism Network  
Society increasingly dependency on information technology, what is the 

impact of accelerated technological development nowadays. Computer systems 
control and collect huge amounts of information in the areas of life, such as: energy 
supply, transport, air transport, finance, medical records, files criminal offenses, 
etc. There is ample evidence to support the belief that the modern criminal is able 
to steal more money using the keyboard and the computer than using weapons.12 

Most closely guarded, and those most vulnerable to hacker attacks  
are the most important state institutions, banks, trusts, corporations, firms  
and the company. Hack into systems aimed at both gaining secrets,  
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and their destruction. The world economy in the context of globalization  
is determined by the degree of development of the technology, methods  
of transmitting information access and processing them. Of course, keep in mind 
that the entire electronics industry, computer, telecommunications is only  
part of the whole economies. Therefore, continuous development is part of their 
overall business strategy. 

It can be assumed that the planned development of computerization becomes 
more widely a threat to its architects. The virus destroys computer networks  
can result in the collapse and bankruptcy of one or more financial institutions, even 
on a global scale. In the conditions of globalization, this translates into a clearly 
upset the basics of financial states. At the same degree of risk depends  
on the degree of their economic development. The entrance to the fracture 
systems and their security eg. in a network of banks, may result in destruction  
of the financial systems of many countries. Chaos and collapse on the stock 
exchanges of the world, similar to that of 1929 in New York City, need  
not be a purely economic, but may be the result of the terrorist attack  
on the network, causing the loss database or introducing false information.  

The object of terrorist attacks in the so-called. Cyberspace can be centers  
of management, leadership and decision-making in all areas of political life and 
social development. Among the latest trends in the development of the information 
society is to operate in a mode on-line. The determinant of progress becomes :  
e-government, management – Banking, e-studies, e-governance etc. For control  
of the accounts and making transfers go through the network, however, a serious 
threat. First of all, it is inevitable "let in" to the network forms of documentation, 
information resources, etc. firm secrets, trade secrets or financial, in fact, they 
cease to be a clash of systems breaking the secure and hacker activities.  
The simplest example is the problem of payment cards, which became for almost 
any of us object of everyday use. Regardless of whether it is a magnetic card  
or the newer generation – smart, do not represent a long time any barriers  
and obstacles to thieves making common theft. You can only predict that  
as the numbers PIN on our payment cards are relatively easy to "working out",  
so for example, an electronic signature will not be too long a guarantee of safety. 

 
5. Contemporary battlefield 
The broadly defined ICT space is also contemporary battlefield during waged 

wars and armed conflicts. The basis of all activities - whether it's intelligence, 
counterintelligence, and military - is the information and its relays. Conflicts 90s 
(eg. The Persian Gulf, the Balkans) was based to a large extent on the so-called. 
the broader battle network. Armed conflicts turn of the century carried out in these 
areas were increasingly linked with the activities of the media, the transfer  
of information, using the latest information technology and computing, including 
disinformation. Information and its processing has become a tool for fighting. 
Beginning from the first Gulf War (Operations "Desert Storm" in 1990. "Vigilant 
Warrior" 1994., "Desert Thunder" and "Desert Fox" in 1998.), through the war in 
Kosovo in 1999. until after the second Gulf War and the invasion of Iraq in 2003, 
the media have increasingly wider access to troops fighting parties. At the same 
time the activity of media, information messages, processing of information  
are not substantially in no way limited and controlled. Model of misinformation  
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on the web, created for intensified military action in Iraq, 2003-2005, continues  
to operate without being more modifications. It is used at this time also  
in Afghanistan. Only in the Middle East never not invested in this type of systems. 

Information and information technology were part of the tactics based  
on the "political-strategic asymmetry." It consisted of the application in the fight  
and beyond all non-military means to gain military superiority over the enemy. 
Warring parties to apply a kind of "propaganda war", causing the so-called. hype  
or is fighting in the Gulf, Ethiopia, Somalia (since the early 90s), whether  
in the Balkans, against Yugoslavia. This was to assist the military forces  
and influence in a significant way the outcome of litigation. Represented in the right 
way to shape the image of the war was the opinion of the international community, 
and thereby influence the policy of certain countries to belligerents. These types  
of strategies have to pull together - and in fact resulted - a kind of censorship  
of information that is practiced today. 

A breakthrough in this area can be considered US actions in Iraq. Planned 
actions of different formations and tactical require the use of the latest technology. 
For the first time on such a scale where the Americans have used the latest 
computer systems. They underwent a systematic and very rapid expansion, 
creating so common information space of the armed forces. 

Many complex operations of an aggressive, intelligence, terrorism is carried 
out from the comfort of offices and laboratories, with access to the latest hardware. 
It is hard to imagine today a typical conventional warfare or military. Even if we 
take into account the current war in Kosovo and the war in Iraq - not they resemble 
those from Korea, Vietnam, Afghanistan or even the time of the Soviet invasion. 
Contemporary military operations are complementary with relying actions  
even destroying or blocking of telecommunications lines, breaking-in servers, your 
working out and destroying the encryption and cryptographic devices, malfunctions 
of computer systems and ICT conscious introduction of malicious software  
eg. viruses, Trojan Horses, to systems. 

Modern war is not only armies, even the most modern equipped, fighting  
in the field, but also - and increasingly - the devastating economic activities 
opponent destructive influence on the financial system, causing social unrest  
and political chaos. These types of actions, even if they are aimed at a specific 
opponent are most often trans-national, trans-national and cross-border. especially 
in a globalized world can not judge the impact of any terrorist attack  
or Cyberterrorism in terms of a single state or to attack. 

Cybercrime and Cyberterrorism are intensifying and amplifying. This is due 
primarily effective in certain operating conditions, the effectiveness in achieving 
strategic goals.13 According to US experts for. information security, it is determined 
by various factors, which include among others low cost of cyberterrorism 
operation compared with the costs of regular military action, virtually no barriers  
in the form of state borders, the ability to conduct emergency operations paralyzing 
the victim, a negligible risk detection or attack plot prepared and finally almost total 
anonymity attacker. 
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The civilization of the twenty-first century, based on advanced technologies, 
characterizes the development of the information society is threatened just that 
determine it information technology. It is not possible to ensure national security  
or international without proper engineering and technology. This preparation, 
however, is neither easy thing, nor necessarily guarantee security.  
The development of scientific and technical thinking, especially the use of her 
against another person, it is a permanent phenomenon, although fully 
reprehensible and nothing unjustified. Always action in the form of the development 
of new information systems, ICT etc. Will elicit the response, which is striving  
to develop systems which violate security, links, database, etc. 

The increase in threats to international security entails a number of activities 
of a political, legal, economic or social, in order to deter and prevent these threats. 
Such measures are also undertaken by individual countries and the international 
community in the field of information security. As it seems, these measures  
are ineffective and often facade. The above phenomena are the result of dynamic 
changes and economic progress - the rate of aging technologies today are many 
times faster than even a dozen years ago. Hacking and cyber terrorism are among 
the phenomena which, despite all the evil posed for another, they  
are - and undoubtedly will - driver of prosperity for information technology  
and computer. Therefore, there are inevitable pressures specified lobby to maintain 
a constant state of threat conducive to the growth rate of progress and the sale  
of information and communication technologies, regardless of the increasing 
harmful, sometimes deadly side effects. 

 
Streszczenie 
Współczesny świat już dawno weszła w okres, kiedy konwencjonalne 

działania wojenne z setek tysięcy żołnierzyw każdej z walczących stron  

historii. Niewiele osób stawia dziś nacisk na liczebność oddziałów, w tym 

oddziałówścigania, pogotowia i policji. Podstawowym efektywność i skuteczność 

ich działania jest stopień i poziom wyposażeniaz najnowszych technologii, 
zwłaszcza informacji, elektronika, itp. 

 
Summary 
The modern world has long since entered a period when conventional warfare 

with hundreds of thousands of soldiers on each of the warring parties to history. 
Few people puts today emphasis on the numbers of troops, including branches  
of law enforcement, emergency and police. The basic efficiency and effectiveness 
of their action is the degree and level of equipment with the latest technology, 
especially information, electronics, etc. 
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Tomasz STANISZEWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KONTEKŚCIE KRYZYSU POLSKIEJ 
RODZINY ORAZ JEJ FUNKCJONOWANIA 

 
 
Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości, 

decydujących o istnieniu społeczeństwa jako wspólnoty ludzi, pragnących 
stabilizacji, pewności przetrwania, spokoju oraz niezakłóconego funkcjonowania  
w codzienności. Definicji bezpieczeństwa w literaturze przedmiotu wyróżniano już 
wiele, przedstawiając je w rozmaitych kontekstach. We współczesności  
to zagadnienie powraca ze zdwojoną siłą w obliczu kryzysu wartości, upadku 
ideałów humanistycznych i sprowadzania ideału człowieczeństwa do poziomu 
przedmiotowego. W kontekście najnowszych wyzwań kultury informacyjno-
globalizacyjnej konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w kwestii godności 
osoby ludzkiej, szczególnie ten najsłabszej, narażonej na wyśmianie, pogardę czy 
też zlekceważenie. 

Spośród różnorodności koncepcji bezpieczeństwa narodowego, 
skoncentrowanych na osobie, warto wspomnieć stanowisko autorów Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego RP, w którym Polska jest suwerennym  
i demokratycznym państwem w Europie Środkowej o znaczącym potencjale 
demograficznym, politycznym, wojskowym i ekonomicznym. Pragnie realizować 
swoje interesy narodowe i aspiracje obywateli do bezpiecznego i godnego życia  
w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu. Tworzy warunki dla osiągania 
dobrobytu przez swoich obywateli przy poszanowaniu prawa i demokratycznych 
wartości.

1
 Cele te możliwe są do osiągnięcia dzięki instytucjom państwowym, 

ludziom dobrej woli, lecz przede wszystkim dzięki rodzinie, jako najważniejszej 
komórce społeczeństwa i najwyższej formie wspólnoty międzyludzkiej.  
Tu rozpoczyna się wszystko: kształtowanie dziecka od momentu jego narodzin, 
proces wychowania, socjalizacja, adaptacja do zmiennych warunków otoczenia. 
Rodzina to dom, bezpieczna przystań, dająca swoim członkom poczucie 
zakotwiczenia, tak ważne i bezcenne w poszukiwaniu własnych korzeni  
i tożsamości – tego kim jest człowiek i jakie zajmuje miejsce w grupie społecznej.

2
 

To źródło miłości i wszelkich wartości, decydujących także o tym, jakie będzie 

                                                           
1
 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2007, s. 4 

2
 Więź rodzinną można rozumieć jako pewien zespół odniesień oraz relacji między członkami rodziny, 
których podstawą jest świadomość wspólnej genealogii i związków genetycznych, zespół wspólnie 
wyznawanych wartości, norm i celów działania, przeżyć o charakterze emocjonalnym, postaw 
prezentowanych nawzajem wobec siebie i świata zewnętrznego, uwarunkowań społecznych, 
kulturowych i ekonomicznych, w jakich przebiega życie danej rodziny. Są to główne elementy 
czyniące z rodziny grupę o charakterze naturalnym, etnicznym, a zarazem uzasadniające nazywanie 
jej podstawową komórką społeczną. Należy przy tym pamiętać, że rodzina jest grupą społeczną  
o swoistej dynamice wewnętrznej. Jej członkowie przez uczestnictwo w szeroko rozumianym życiu 
społecznym, mając osobisty kontakt z członkami innych rodzin, z różnymi zjawiskami życia 
globalnego, realizując przeróżne zadania i pełniąc przypadające im role w społeczeństwie, siłą rzeczy 
wzmagają dynamikę własnej rodziny, dostarczając jej nowych wartości, modyfikując wzory 
postępowania, korygując cele działania. J. Pająk, Tendencje w zakresie ewolucji czynników 
stymulujących więź rodzinną. (w:) I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. 
Kraków 2010, s. 14 
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Państwo. Wspomniany wyżej tekst Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 
zawiera bezpośrednie odniesienie do instytucji rodziny: Zasadniczymi celami 
polityki rodzinnej jest poprawa kondycji polskich rodzin, ich wzmacnianie oraz 
zachęcanie do powstawania nowych. Realizacja takiej polityki skupiać się będzie 
na zapewnianiu równych szans kobiet i mężczyzn, poprawie sytuacji materialnej 
rodzin oraz możliwości ich rozwoju. Służyć temu będzie wspieranie edukacji 
młodzieży, szczególnie z małych miejscowości i terenów wiejskich, zapewnianie 
pełnego dostępu opieki lekarskiej oraz wprowadzanie rozwiązań odwracających 
negatywne tendencje demograficzne w społeczeństwie polskim.

3
 

Przedmiotem rozważań autora jest bezpieczeństwo narodowe w kontekście 
kryzysu polskiej rodziny i zagrożeń jej prawidłowego funkcjonowania. 
Bezpieczeństwo to nie jest możliwe bez istnienia normalnych, tradycyjnych rodzin 
– które są jego fundamentem, podstawą istnienia społeczeństwa.

4
 Pierwsze lata 

XXI wieku stały się czasem poważnego kryzysu tej wspólnoty na wszystkich jej 
poziomach: w relacjach małżeńskich – gdzie zanika wzajemny dialog, umiejętność 
konstruktywnej rozmowy, a elementem zastępczym stają się: telewizja, nałogi  
i uzależnienia; w relacjach rodziców wobec dzieci – tu wciąż brakuje wspólnie 
spędzanego czasu, a miejscem przebywania staje się złe towarzystwo, ulica lub 
grupa subkulturowa czy też przestępcza; na poziomie relacji dzieci wobec 
rodziców widoczny jest brak autorytetu ojca i matki, poszanowania (zwracanie się 
w formie „ty”), nie liczenie się z władzą rodzicielską. Stosunki międzyludzkie 
ulegają rozpadowi, dehumanizacji – stają się przestrzenią anonimowej, rynkowej 
wymiany. To, co kiedyś stanowiło czynnik umacniający – wspólne spożywanie 
posiłków, tradycja świętowania, długie rozmowy przy stole, wspólne wycieczki, 
lektura literatury pięknej, zostały z reguły zastąpione przez pośpiech, rutynę, 
laicyzację, brak wolnej chwili na zwykłą wymianę zdań i uważne słuchanie siebie. 
Rodzina polska poza zagrożeniami zewnętrznymi jest niszczona od wewnątrz, 
przez samych jej członków, zapatrzonych jedynie w siebie i własne egoistyczne 
sprawy. Współczesna rodzina polska jest dynamicznie rozwijającą się strukturą 
społeczną, która przez mnogość czynników zewnętrznych zmuszona jest  
do pełnienia coraz to rozliczniejszych i bardziej wyspecjalizowanych funkcji. Jej 
oblicze ulega większej metamorfozie i modyfikacjom. Jako podstawa egzystencji 
każdego społeczeństwa rodzina musi sprostać stojącym przed nią wyzwaniom 
oraz skutecznie bronić się przed zagrożeniami, które stają się coraz liczniejsze  
i bardziej wysublimowane.

5
 Dla młodych ludzi podążanie za karierą, nadmiernym 

dobrobytem, hedonistycznymi pragnieniami kosztem drugich, stają się ważniejsze 
niż powołanie wspólnoty rodzinnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  
i pewności wszystkim jej członkom, a poprzez to, całemu społeczeństwu. W obliczu 
opacznie rozumianych ważnych pojęć dla bezpieczeństwa narodu, wśród których 

                                                           
3
 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 34 

4
 Rodzina ma swe istotne odniesienia do zewnętrznych w stosunku do niej układów społecznych –  
ze społeczeństwem globalnym włącznie (jako „układem układów”), podlega zewnętrznym wpływom  
i sama na zewnętrzny świat społeczny wpływa, pozostając z nim w nieustannej interakcji, a także 
ulegając przemianom wraz z przemianami społeczeństwa globalnego i jego struktur (S. Kawula,  
A. Janke, Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną. (w:) S. Kawula,  
J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2009, s. 22). 

5
 W. Szumilas-Praszek, Single jako jeden z „węzłów gordyjskich” w kształtowaniu przyszłości pełnej 
rodziny. (w:) H. Lisiak, D. Bartkowiak, A. Kołacz (red.), Bezpieczeństwo. Polska i świat. Wczoraj-dziś-
jutro. Poznań 2011, s. 62 
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jest i rodzina, dla autora artykułu słowem tym określa się jedynie jedność osób płci 
przeciwnej, związaną ze sobą węzłem małżeńskim lub tworzącą związek dwojga, 
połączony wspólnym celem i perspektywą życia na przyszłość oraz zorientowany  
z reguły na powołanie nowego życia lub przyjęcie i przysposobienie potomstwa 
(dziecko nie jest warunkiem koniecznym istnienia rodziny). Wśród licznych definicji 
rodziny, występujących w literaturze socjologicznej, wymogom odpowiada definicja 
J. Szczepańskiego, określająca rodzinę jako małą grupę pierwotną złożoną z osób, 
które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna więź międzyosobnicza.  
W tym wypadku chodzi tu o stosunek rodzicielski w szerokim, społeczno-prawnym 
rozumieniu tego terminu, umacniany z reguły prawem naturalnym, obyczajami  
i kontekstem kulturowym.

6
 Dzięki życiu w rodzinie istota ludzka, a dzięki niej 

pośrednio całe społeczeństwo może być bezpieczne, ponieważ spełnione są w niej 
najważniejsze wymogi tego, co nazywamy człowieczeństwem: naturalność – czyli 
łączność ze światem przyrody i własnym wymiarem cielesności; psychiczność – 
przejawiająca się w fakcie spostrzegania, myślenia, odczuwania, przeżywania  
i działania; duchowość – odwracająca uwagę jedynie od przestrzeni doczesnej  
i przemijającej i kierująca ku pierwiastkowi nadprzyrodzonemu; społeczność – 
ukazująca człowieka jako twórcę i współuczestnika zbiorowości oraz kultury oraz 
rodzinność dopełniająca i uszlachetniająca dar przekazywania życia własnym 
dzieciom. Rodzina jako priorytetowa mikrostruktura społeczna, poprawnie 
spełniając szereg swoich funkcji, odpowiedzialna jest za prawidłowy przekaz 
wszystkich wymienionych elementów kultury w ramach kulturowej transmisji 
pokoleniowej oraz procesie socjalizacji i wychowania. Jednak we współczesnym 
„późnonowoczesnym świecie” w bogactwie alternatywnych form życia 
małżeńskiego i rodzinnego rodzina przestaje już być wyłącznie odpowiedzialna  
za przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia ról rodzicielskich. Posttradycyjny 
i postnowoczesny świat społeczny dopuszcza bowiem budowanie kariery życiowej 
nie tylko w rodzinie, ale również w niesformalizowanym związku kohabitacyjnym, 
związku homoseksualnym, małżeństwie mieszanym, bezdzietnym czy otwartym 
oraz w życiu w pojedynkę jako single. Dzieje się tak dlatego, że mamy  
do czynienia z atomizacją społeczeństw oraz kulturą wyboru i największym jak 
dotąd zindywidualizowanym podejściem do własnej trajektorii życiowej.

7
 Rodzina 

jest wskaźnikiem jakości życia całego polskiego społeczeństwa, jego stanu, 
miejsca, w którym ono aktualnie się znajduje. O jej prawidłowym funkcjonowaniu 
decydują trzy ważne rodzaje czynników: ekonomiczno-społeczne – takie jak: 
wielkość rodziny i jej struktura, pochodzenie społeczne rodziców, źródła jej 
utrzymania (zawód ojca, dochodowość), sprawowanie opieki materialnej nad 
dziećmi (warunki mieszkaniowe, jakość odżywiania i ubioru dzieci), podział pracy  
i ról w rodzinie

8
 (np. praca zawodowa matki poza domem lub praca produkcyjna 

dzieci); czynniki kulturalne – wykształcenie rodziców lub dokształcanie się  
i zdobywanie kwalifikacji przez poszczególnych członków rodziny, wzory kulturowe 
i wychowawcze uznawane przez rodziców, sposoby spędzania wolnego czasu 
(korzystanie ze środków kultury masowej i inne formy), stosunek rodziców do nauki 
szkolnej dzieci i ich przyszłego zawodu (stwarzanie warunków do nauki w domu  

                                                           
6
 S. Kawula, Pedagogika rodziny, s. 13 

7
 W. Szumilas-Praszek, Single..., s. 64 

8
 Należy w tym miejscu wspomnieć o zjawisku podwójnego obciążenia matki prowadzeniem domu  
i wychowaniem dzieci, kiedy ojca albo nie ma, albo jest rzadko obecny w domu i to obecny mądrze. 
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i szkole, zagadnienie planu życiowego dzieci), stosunek rodziców do tradycji  
i nowości; czynniki psychopedagogiczne – ogólna atmosfera panująca  
w środowisku rodzinnym (występujące zaburzenia, więzi uczuciowe pomiędzy 
wszystkimi członkami rodziny), charakter stosunków pomiędzy rodzicami, 
rodzicami i dziećmi, charakter kontroli nad dziećmi i stosowane środki 
wychowawcze. 

Dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście istnienia instytucji rodziny 
punktem wyjścia staje się proces wychowania

9
 w niej następujący, czyli – poprzez 

młodego człowieka – kształtowania społeczeństwa przyszłości, które będzie 
decydować o losach całego Państwa w bliższej lub dalszej perspektywie. Ku 
czemu ten proces zmierza, kiedy uczeń szkoły gimnazjalnej nie potrafi powiedzieć 
słów: „dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam”, ani też zdjąć 
nakrycia głowy, wchodząc do budynku szkoły? Wiele można, by wspomnieć  
o używaniu słów wulgarnych, o przemocy i poniżaniu, co stało się źle rozumianą 
normą postępowania w codziennych stosunkach pomiędzy uczniami w szkole. 
Dotychczasowy autorytet nauczyciela, ojca i matki został zdezawuowany  
i w pewnych wypadkach obalony. Zaś rolą wychowania jest przygotowanie 
młodego człowieka do uczestnictwa w społeczeństwie, udziału w kulturze oraz  
do realizacji własnego powołania życiowego i zawodowego. Wychowanie  
w najszerszym rozumieniu tego słowa jest procesem wdrażania młodych pokoleń 
do życia w społeczeństwie. Działalność wychowawcza rodziny zapoczątkowuje ten 
proces, który w dalszym ciągu jest przejmowany przez szkołę i inne instytucje 
wychowawcze, wzmacniany przez wpływy środowiska (dalszego i bliższego) oraz 
przez aktywność własną jednostki. Wychowanie w rodzinie może mieć charakter 
celowy, planowy i świadomy ze strony rodziców (refleksyjny), podobnie jak  
w instytucjach wychowania bezpośredniego (np. w szkole) oraz może odbywać się 
w sposób przygodny i samorzutny (bezrefleksyjny).

10
 

Podstawą bezpieczeństwa w rodzinie jest wzajemna miłość wszystkich jej 
członków, rozpoczynająca się od właściwej relacji małżeńskiej. Spośród istotnych 
jej funkcji wymienić można trzy: prokreacyjną, zorientowaną na przekazywanie 
życia, ekstatyczną – związaną z odczuciem zadowolenia i przyjemności oraz 

                                                           
9
 Przyjmując humanistyczny punkt widzenia na rodzinę i jej funkcjonowanie wychowawcze zakładamy, 
że proces wychowania rodzinnego uwzględnia: a) podmiotowość wychowujących i wychowywanych – 
rodziców, dzieci i innych członków; b) tworzenie właściwych, środowiskowych (społecznych) 
warunków dla autokreacji oraz doświadczania siebie i świata, a także wykorzystywanie w tym celu 
sprzyjających warunków przyrodniczych; c) osiąganie dobra wspólnego, a zarazem i dobra 
osobistego – pierwsze nie eliminuje bądź ogranicza drugiego; d) oparcie w świecie wartości 
możliwych do podzielenia przez wszystkich, niezależnie od istniejących różnic, a więc w świecie 
ogólnoludzkich, ponadczasowych wartości uniwersalnych; e) wybór drogi emancypacji obejmującej 
przyzwolenie podmiotów współuczestniczących (wychowywanych i wychowujących) na taki, a nie 
inny kształt wychowania, respektującej ich wolę tworzenia wspólnoty i postanowienie wspólnotowego 
trwania – bazującego na sile więzi rodzinnych; f) preferowanie pośrednich sposobów regulowania 
stosunku wychowawczego, a więc: inicjowanie i realizowanie zadań indywidualnych i zespołowych, 
stawanie się wychowawczym wzorem (przykładem) postępowania, ukazywanie walorów rodziny jako 
grupy odniesienia; g) respektowanie dążeń samorealizacyjnych i samorozwojowych, przywiązywanie 
wagi do samoakceptacji jednostkowej, a równocześnie tworzenia relacji spotykania się z innymi, 
poprzez współdziałanie i obcowanie wychowawcze; h) podtrzymywanie ciągłości trwania (rozwijania 
się) wspólnoty wychowawczej zarówno w układzie wewnątrzrodzinnych wpływów wychowawczych, 
jak i też wpływów „do – i odrodzinnych” [A. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne.  
(w:) S. Kawula, Pedagogika rodziny, s. 96]. 

10
 A. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne. (w:) S. Kawula, Pedagogika rodziny, s. 102 
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metafizyczną, dążącą do całkowitego zjednoczenia kochających się osób. 
Wszystkie te funkcje powinny istnieć we wzajemnej równowadze, czyniąc samą 
miłość darem jedynym i niepowtarzalnym. Gdy przychodzi na świat dziecko, które 
jest drogocenne, bezbronne, niedoskonałe, zależne i niedojrzałe – wtedy ujawnia 
się cała prawda o rodzinie i jej sytuacji. Dziecko w rodzinie staje się 
najważniejszym podmiotem także dla bezpieczeństwa narodowego, z racji swojej 
kruchości i słabości, poddanej trosce dorosłych. Prawa dziecka w polskim 
Państwie są wciąż łamane i naruszane – szczególnie prawo nienarodzonych  
do życia, prawo do wychowania, godnych warunków egzystencji, czy też  
do ochrony zdrowia. Wiąże się to z brakiem polityki prorodzinnej, osłabianiem 
samej rodziny jako jednej z najważniejszych grup społecznych, kształtujących 
oblicze samego bezpieczeństwa narodowego. Wskazać można trzy bloki przyczyn 
destabilizacji rodziny w Polsce: 

1) zmiany w strukturach powodujące dezaktualizację tradycyjnego modelu 
rodziny; 

2) zmiany mentalności wywołane przez „pęknięcie łańcucha tradycji”; 
3) rozbicie wartości osobowych w rodzinie przez konsumpcjonizm. 
W przekonaniu Adama Minkiewicza do tych niekorzystnych warunków dodać 

należałoby także skutki długotrwałego procesu instytucjonalizacji rodziny 
(odbierania jej tylko przynależnych, niezbywalnych funkcji), zepchnięcie kobiety-
matki do roli pracownika-wytwórcy, ograbienie z wartości bardzo cennej dla 
młodego pokolenia, tj. czasu dla domu i dla dzieci, brak i niefunkcjonalność 
mieszkań, olbrzymie zaniedbania w dziedzinie infrastruktury społecznej  
w osiedlach mieszkaniowych, niewydolność instytucji opiekuńczo-wychowawczych 
i oświatowych, brak programu polityki społecznej wobec rodziny i brak systemu 
zabezpieczenia społecznego zdolnego skutecznie przeciwdziałać obniżaniu się 
progu bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego milionów rodzin.

11
 Tym 

bardziej potrzebne jest umacnianie zasobów rodziny,
12

 tych elementów, które 
decydują o jej trwałości, ochronie przed zagrożeniami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi. Znaczący wpływ na prawidłowy proces wychowawczy wnosi 
wysoka kultura pedagogiczna rodziców, wywołująca widoczne bliższe (wysoki 
poziom osiągnięć szkolnych, pozytywne postawy wobec obojga rodziców, wysokie 
aspiracje kształceniowe, wybór zawodu o wysokim prestiżu społecznym) i dalsze 
(łatwiejszy start życiowy i edukacyjny, lepsza motywacja do kształcenia – nauka 
jako wartość autoteliczna, pełniejszy i wszechstronny rozwój osobowości, większe 
szanse powodzenia życiowego – kulturalnego, socjalnego, odporność  
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 S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. (w:) S. Kawula, Pedagogika rodziny, 
s. 153 

12
 Do najważniejszych zasobów rodziny zaliczyć można: a) spójność rodziny – zaufanie, wzajemne 
docenianie siebie, wsparcie, integracja, poszanowanie indywidualności; b) adaptacyjność – zdolność 
do przezwyciężania przeszkód; c) organizację rodziny: zgodność, jasność i konsekwencje w zakresie 
obowiązujących ról i reguł, wspólne przywództwo rodziców, jasne granice rodzinne i pokoleniowe;  
d) umiejętność porozumiewania się: jasność, bezpośredniość przekazów informacji; e) wytrzymałość 
rodziny: poczucie kontroli nad wydarzeniami, aktywne nastawienie do sytuacji trudnej i przekonanie, 
że zmiana przyniesie dobre skutki; f) ilość i forma czasu spędzonego razem przez rodzinę, które  
są wskaźnikami integracji i stabilności rodziny; g) zdolność rodziny do wykorzystywania zasobów 
indywidualnych do radzenia sobie w sposób konstruktywny z napięciami, wspierania rodziny oraz 
rozwiązywania problemów, jakie przed nią się znajdują. 
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na kształtowanie dewiacyjnych form zachowań, korzystniejsza sytuacja społeczna 
w perspektywie reform oświatowych) skutki w życiu dzieci. 

Prawidłowe funkcjonowanie współczesnej rodziny jest zaburzone przez wiele 
różnych przyczyn. Jedną z nich jest rozłąka, spowodowana przez emigrację 
zarobkową, która przybiera formę szerokiego zjawiska społecznego. Rodzice jako 
żywiciele, opiekunowie i wychowawcy dla swoich dzieci mają bardzo istotny udział 
w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata, myśli, uczuć, dążeń,  
w tworzeniu obrazu samego siebie. Zerwanie kontaktów i poczucia bliskości  
w rodzinie może powodować zaburzenia w rozwoju psychicznym i społecznym 
dzieci, prowadzić do poczucia odrzucenia, lęku, stanów depresyjnych i pesymizmu. 
W wielu rodzinach powtarza się ten sam scenariusz – wyjazd rodziców lub rodzica, 
pozostawienie dzieci pod opieką krewnych bądź znajomych, problemy, które są 
udziałem opuszczonych dzieci: wagary, chuligaństwo, a nawet próby samobójcze. 
O sytuacji rodziny decyduje wiele czynników. Znaczenie ma wiek dziecka oraz  
to, który rodzic wyjeżdża – ojciec, matka, czy oboje, dokąd i na jak długo. Nawet 
trzymiesięczna rozłąka może wpłynąć na jakość relacji małżeńskich oraz sytuację 
wychowawczą.

13
 

Poza aspektem niżu demograficznego, rozbicia wspólnot rodzinnych – 
masowe wyjazdy do pracy poza granice kraju osłabiają całe społeczeństwo 
polskie, podważają trwałość i stabilność relacji międzyludzkich. Do społecznych 
konsekwencji zmian, zachodzących w rodzinie można zaliczyć: wzrost liczby 
konfliktów małżeńskich i rozwodów, malejącą spójność rodziny, jej dezorganizację  
i dezintegrację; wzrost zatrudnienia kobiet w celu samorealizacji, a nie tylko  
z pobudek ekonomicznych; relatywne zmniejszenie wartości dziecka dla rodziców; 
indywidualizację form aktywności w rodzinie i zainteresowań; dyferencjację norm  
i wartości u poszczególnych członków rodziny i wzajemnie wobec siebie; 
zmniejszenie znaczenia więzi rodzinnych na rzecz więzi towarzyskich; malejącą 
liczbę ślubów, wzrost liczby związków niesformalizowanych (np. kohabitacja); 
zmniejszenie przyrostu naturalnego, oddzielenie funkcji seksualnej  
od prokreacyjnej; nasilenie ruchliwości geograficznej z powodów ekonomicznych  
i politycznych; wzrost zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego  
w kontekście funkcjonowania rodziny jest zjawisko rozwodów – które w skali 
wydarzeń, wywołujących stres są umieszczane na drugim miejscu – po śmierci 
współmałżonka/dziecka. Forma rozstania lub rozwodu jest uzależniona od kilku 
czynników: dojrzałości partnerów, szacunku do siebie i do tego, z kim się 
rozstajemy, odpowiedzialności, rozumienia zdarzenia w sposób złożony. Sytuacja 
ta zawsze będzie rozbiciem rodziny, a zarazem uderzeniem w relacje społeczne, 
osłabiającym poczucie własnej wartości, sprowadzającym na dzieci krzywdę, 
poczucie bezradności, odrzucenia i braku miłości. Co tkwi u źródeł rozwodu? Jako 
proces o wielu złożonych przyczynach, narastający w sposób długotrwały, wynika 
z kryzysu relacji międzyludzkich w XXI wieku, przedmiotowego traktowania drugiej 
osoby, braku zrozumienia podstawowych wartości – do jakich należy 
poszanowanie, miłość, wzajemna zgoda. Aż 30% par rozwodzących się co roku  
w Polsce podaje jako przyczynę rozwodu niezgodność charakterów, inaczej 
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 S. Piekut-Burzyńska, Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci.  
(w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 50 
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niedobranie psychologiczne. Częste przyczyny rozwodu to naganny stosunek  
do rodziny, alkoholizm i zdrada. Tylko w 2007 roku 66 tysięcy par małżeńskich 
przeżyło bolesne doświadczenie rozwodu. Aż 18 tys. z nich, czyli co trzecia para 
podaje niezgodność charakterów jako przyczynę rozpadu małżeństwa. Problemy 
wynikają z różnic temperamentu oraz hierarchii wartości, które na początku 
znajomości często nieistotne, skutecznie zmniejszają szanse na szczęśliwe  
i długotrwałe pożycie partnerów. W obecnych czasach, pełnych pokus  
i dynamicznego rozwoju naszego indywidualizmu, tylko związek oparty  
na zgodności osobowości, wspólnocie wartości życiowych oraz silnym uczuciu 
wydaje się dobrze rokować.

14
 

Konsekwencje rozwodu dla każdej z osób są bardzo dotkliwe i długotrwałe, 
zaś skutki ich pozostają widoczne niemal przez całe życie. Należą do nich między 
innymi: silne emocjonalne napięcia związane z rozpadem związku, trauma sprawy 
rozwodowej, obniżenie samooceny i poczucia wartości, poczucie winy wobec 
bliskich i dzieci, poczucie życiowej porażki. W odniesieniu do kobiet mówi się  
tu o pułapce podwójnej regresji: do spraw własnego dziecka oraz do roli dziecka 
własnych rodziców; zmianie tożsamości, pogorszeniu stanu zdrowia; zaś  
w odniesieniu do mężczyzn – o ukierunkowaniu zadaniowym i egocentryzmie, 
tendencji do ucieczki w pracę i szukania nowej partnerki, podwójnej pułapki 
emocjonalnej,

15
 świadomości bycia rodzicem mniej ważnym, ale lepszym. 

Perspektywą dalszego funkcjonowania w sytuacji rozpadu rodziny jest 
stworzenie tzw. rodziny zrekonstruowanej, powstałej po dezintegracji małżeństwa. 
Rodzina taka tworzy się w wyniku połączenia dwóch partnerów, z których chociaż 
jeden wprowadza swoje dziecko lub dzieci z poprzedniego związku.

16
 Przed  

tą wspólnotą osób pojawiają się kolejne wyzwania, takie jak: radzenie sobie  
ze stratą i zmianami; negocjowanie różnych potrzeb wynikających z cyklu 
rozwojowego; tworzenie nowych reguł, tradycji i historii rodzin; budowanie silnej 
więzi małżeńskiej z dbałością o tworzenie się relacji między innymi członkami 
rodziny; współpraca rodziców biologicznych w zakresie opieki i wychowania; 
akceptacja dla możliwości zmian i rytmów w kompozycji rodziny; ryzyko 
wchodzenia w relacje przy niewielkim społecznym wsparciu dla nich i mimo 
społecznych stereotypów, dotyczących ojca i macochy. 

Model partnerski, przeciwstawiony czy też zastępujący strukturę patriarchatu, 
staje się szansą przeciwstawienia się wielorakim wyzwaniom współczesności. 
Jego podstawą jest zasada równości kobiety i mężczyzny, proporcjonalnego 
podziału obowiązków, związanych z pracą zawodową i opieką nad dziećmi, miłość 
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 S. Rydz, Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach 
rodzinnych, s. 154 

15
 Podwójna pułapka emocjonalna to błędne koło przyczyn i skutków wzajemnie się napędzających. 
Własna bezradność wobec obowiązków domowych może być mylona z tęsknotą za bliskością, a ból 
po rozstaniu z objawami somatycznymi. Z tymi problemami mężczyzna radzi sobie, wchodząc w nowy 
związek, lecz to nie zaspokaja jego prawdziwych potrzeb, co powoduje kolejne problemy 
emocjonalne, wynikające z braku umiejętności trafnego rozpoznania sytuacji. 

16
 Do cech charakterystycznych rodziny zrekonstruowanej zaliczyć można: a) powstanie w wyniku straty 
i po wielu zmianach; b) niezgodne cykle życia indywidualne członków rodziny, małżeństwa i rodziny; 
c) oczekiwania dzieci i osób dorosłych wynikające z uprzednich rodzinnych doświadczeń; d) związek 
rodzic-dziecko wyprzedza relację małżeńską; e) rodzic biologiczny dziecka niezamieszkujący z nim 
istnieje w rzeczywistości lub w pamięci dziecka; f) dziecko jest często członkiem dwóch gospodarstw 
domowych; g) relacja ojczyma/macochy z pasierbem i rola przybranego rodzica jest niejednoznacznie 
określona. 
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jako gwarancja wierności, odpowiedzialność za siebie i małżonka. Jakość relacji 
między rodzicami staje się czynnikiem determinującym proces wychowania 
potomstwa – jakie będzie pożycie małżeńskie – takie będą dzieci, kształtowane  
we wzajemnym układzie rodzinnym. Trwałość związku opiera się na wzajemnej 
atrakcyjności partnerów, troszczących się ustawicznie o wzajemne przypodobanie, 
o własne szczęście osobiste i szczęście partnera, które ma dominować nad 
obowiązkiem, powinnością, zgodnie z zasadą, że nie człowiek jest dla małżeństwa, 
ale małżeństwo ma stanowić szansę dla człowieka.

17
 

Dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście zaburzeń funkcjonowania 
rodziny najgroźniejszą grupą zjawisk są przejawy patologii społecznej.

18
 Wśród jej 

istotnych przyczyn wyróżnia się: 
a) uzależnienie od substancji toksycznej – np. nadużywanie alkoholu  

i uzależnienie od niego, narkomania, używanie środków dopingujących; 
b) naruszanie zakazów – przestępczość, wandalizm, prostytucja; 
c) naruszanie nakazów – np. zmuszanie innych do utrzymywania danej 

osoby. 
Zjawiska patologii dotyczą różnych przestrzeni przebywania człowieka: przede 

wszystkim rodziny – gdzie napotkać można alkoholizm, narkomanię, samobójstwa 
(patologia indywidualna), kazirodztwo, rozwód (patologia społeczna); szkoły: 
agresja i przemoc, depresja młodzieży, lęki i fobie, gwałt, gry i hazard, kradzieże 
mienia; domów dziecka: nikotynizm, depresja, przestępstwa, próby samobójcze, 
przemoc silniejszych; domów poprawczych: przemoc psychiczna i prześladowcza, 
przemoc seksualna, agresja, samouszkodzenia. 

W polskich rodzinach pośród wielu form patologii spotkać się można  
z uzależnieniem od Internetu, dotykającym coraz większą populację młodych ludzi. 
Mówi się o erotomanii internetowej, socjomanii internetowej, uzależnieniu od sieci, 
przeciążeniu informacyjnym, uzależnieniu od komputera. Przebywanie  
w wyobrażonym często świecie wirtualnym prowadzi do wielu negatywnych 
konsekwencji psychologicznych i społecznych. Należy zaliczyć do nich 
nienaturalne zaspokajanie potrzeb, np. seksualnych – pornografia w Internecie, 
zachwianie komunikacji w sferze niewerbalnej, fobię społeczną, która wyraża się 
unikaniem kontaktów osobistych z innymi ludźmi, depresje powodowane brakiem 
kontaktu z siecią. Nałogowcy często dokonują reorganizacji struktury potrzeb, 
skupiając się na korzystaniu z sieci. Zanikają wcześniejsze plany i fascynacje,  
to, co kiedyś było bodźcem motywacyjnym do działania. U osób nałogowo 
korzystających z Internetu może występować również rozregulowanie czy wręcz 
przestawienie cyklu okołodobowego. Osoby takie przez zmianę cyklu 
okołodobowego zaniedbują pracę i życie rodzinne.

19
 Pierwszym etapem 

uzależnienia jest faza zaangażowania: zainteresowanie, przyjemność, odprężenie, 
zafascynowanie, odczuwanie spokoju; drugim – faza zastępowania: potrzeba 
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 D. Gębuś, Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych 
rodzinach. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 59 

18
 Do tzw. innych nazw patologii społecznej należą: a) dezorganizacja społeczna jako zakłócanie 
wzorców i mechanizmu stosunków międzyludzkich; b) dewiacja społeczna – zachowanie niezgodne  
z przyjętą w danym społeczeństwie normą określaną jako wskazówka postępowania; c) wykolejenie 
społeczne, jako swoisty układ zdarzeń, który obejmuje: czynności antagonistyczno-destrukcyjne; 
systemy osobowości, których manifestacją są stany antagonistyczno-destrukcyjne; przyczyny, 
determinanty stanów osobowości, których manifestacją są czynności antagonistyczno-destrukcyjne. 

19
 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa 2007, s. 34 
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stałych kontaktów z siecią, odczuwanie równowagi życiowej, umysł jest stale zajęty 
Internetem; ostatnią jest faza ucieczki – pogłębia się zależność od Internetu, 
następuje całkowita ucieczka od świata realnego i pojawia się konieczność 
podjęcia leczenia. Aktywność internetowa staje się zagrożeniem, kiedy przyjmuje 
swoje patologiczne formy, takie jak: wykorzystywanie obrazów i dźwięków dla 
potrzeb wirtualnego seksu, cyberseks – różne formy działalności seksualnej 
(erotycznej epistolografii poprzez czaty, e-maile, sms-y; lub zwerbalizowane 
fantazje erotyczne ludzi nieujawnione otoczeniu) – prowadzącej do agresji, 
przemocy, upokorzeń, wyzwisk, gróźb.

20
 Zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

społecznego mogą być tu przestępstwa seksualne, uwodzenie i porwania 
nieletnich, prostytucja, poniżenie. 

Kontakt z pornografią internetową prowadzić może do innego rodzaju 
uzależnienia – seksoholizmu. Temat ten wiąże się z zagadnieniem rozbicia 
rodziny, zagubienia wartości autentycznej miłości, rozbicia wewnętrznego 
współczesnych ludzi.

21
 Wśród przyczyn wskazać można na: molestowanie szkolne 

w dzieciństwie; fizyczne, emocjonalne i seksualne wykorzystywanie dziecka, 
wychowanie w rodzinach uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy hazardu. 
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą być tu różne tragedie: rodzinne –  
np. rozwody; osobiste: poczucie żalu, wstydu, niska samoocena; zrujnowane życie 
i zdrowie. Następuje zaburzenie w funkcjonowaniu głównych sfer osobowości: 
poznawczej, emocjonalnej, moralnej, społecznej i etycznej. 

Wymienione powyżej niektóre z rodzajów uzależnień prowadzą  
do zaburzonego funkcjonowania rodziny – a poprzez nią całego społeczeństwa, 
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 Współczesne młode pokolenie wyrasta pod silnym wpływem mass mediów. Ich czas wolny jest 
zdominowany przez TV, komputer i Internet, niestety, czasem do tego stopnia, że przeradza się  
to w uzależnienie od elektronicznych środków przekazu. Osobowość młodego człowieka zmienia się, 
gdy wychodzi poza zwykle poznawaną zmysłami przestrzeń. Człowiek wchodzący do sieci ulega 
immersji. Zanurza się w rzeczywistość Internetu, przestaje postrzegać rzeczywistość realną, a jeżeli 
ją postrzega, to tylko w powiązaniu z wirtualną. Wówczas w jednostce zanika poczucie czasu  
i przestrzeni, zaciera się kontekst społeczny działań, głębokie związki emocjonalne zostają wyparte 
przez płytsze, a etykę zastępuje luźniejsza netykieta (brak możliwości surowych sankcji). 
Towarzyszące grupom internetowym poczucie masy nasila zachowania skrajne, często wulgarne; 
jednocześnie podłączenie do sieci poszerza granice „ja”, człowiek zaczyna myśleć możliwościami 
Internetu, ma nieskończoną pamięć zawierającą niezliczone informacje. Umacnia się w nim poczucie 
sprawstwa: „przy pomocy komputera i łącza internetowego mogę wszystko” [I. Pałgan, Współcześni 
wychowawcy. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 73]. 

21
 Do najbardziej widocznych elementów zachowania ludzi uzależnionych od seksu, które zagrażają 
innym należą: a) podejmowanie różnorodnych zachowań seksualnych bez względu na ryzyko, które 
się z nimi wiąże: zachowania seksualne mogą być bardzo różnorodne, np. fantazje seksualne, 
zaabsorbowanie myśli na podniecających obrazach, uprawianie seksu lub masturbacja;  
b) nieumiejętność zaprzestania nadmiernych zachowań seksualnych pomimo różnych ubocznych 
konsekwencji: osoby uzależnione od seksu mają tendencję do wypierania problemu, zauważa się  
u nich pewne mechanizmy obronne: racjonalizację i minimalizowanie problemu, ich zachowania 
seksualne mają pewien schematyczny i powtarzalny wzorzec; c) skłonność do poświęcania ważnych 
spraw rodzinnych, socjalnych, zawodowych lub rekreacyjnych dla swoich zachowań seksualnych;  
d) ciągła potrzeba lub wysiłki w celu ograniczenia zachowań seksualnych, w większości osoby 
uzależnione od seksu są jednak niezdolne do powstrzymywania się od czynności seksualnych;  
e) niezwykła ilość czasu spędzana na aktywności seksualnej; f) prowadzenie podwójnego lub 
wielokrotnego życia; g) rytualizacja i kompulsywność zachowań seksualnych; zachowania te mają 
charakter przymusu wewnętrznego, opór przed realizowaniem fantazji powoduje u osoby uzależnionej 
od seksu powstawanie napięcia wewnętrznego; h) obniżenie zainteresowania życiem duchowym;  
i) ciągłe łamanie reguł etycznych, hierarchia wartości ulega spłaszczeniu, seks zajmuje w niej 
pierwsze miejsce; j) zagrożenie dla życia zawodowego lub rodzinnego. 
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czego skutkiem długofalowym jest zagrożone bezpieczeństwo narodowe. Aby 
Państwo mogło być bezpieczne, dając swoim obywatelom poczucie spokoju, 
trwałości, stabilizacji – powinno się dążyć do umacniania ról, jakie w tym Państwie 
spełnia rodzina w swoim wymiarze tradycyjnym.

22
 Tylko tu, we wspólnocie 

małżeńskiej kobiety i mężczyzny, odpowiedzialnej i nierozerwalnej aż do naturalnej 
śmierci, możliwe jest życiowe spełnienie i szczęście wszystkich członków rodziny. 
Wyzwaniem także dla bezpieczeństwa narodowego są tendencje podważające ten 
stan, szczególnie tworzenie tzw. związków o charakterze kohabitatu lub 
konkubinatu, które nigdy nie zastąpią utrwalonego już wiele lat temu normalnego 
modelu rodziny. Nieokreślona sytuacja partnerów, czasami przypadkowy  
i podyktowany obecnymi potrzebami ich dobór oraz wysoki stopień swobody  
i niezależności powodują, że związki kohabitacyjne bardziej narażone  
są na występowanie zaburzeń, a nawet patologii niż małżeńskie. J. E. Stets (1991) 
wskazuje, że agresja jest dwa razy częściej spotykana wśród kohabitujących niż 
małżonków. W ciągu roku badań 35 par na 100 kohabitujących doświadczyło 
fizycznej agresji od partnera, w małżeństwie zaś agresja występowała u 15 na 100 
badanych małżeństw. Średnio 14% tych, którzy kohabitują, przyznaje się do bicia, 
popychania i rzucania rzeczami w partnera w ciągu ostatniego roku, co dotyczy 
jedynie 5% małżeństw. Potwierdzają to badania S. L. Brown i A. Booth (1996). 
Porównano w nich 682 związki kohabitacyjne i 6881 związków małżeńskich,  
w których partnerzy mieli 19-48 lat. Stwierdzono, że kohabitujący kłócą się, krzyczą 
i biją się częściej niż osoby poślubione. K. Yllo i M. A. Straus (1981) zbadali 2143 
dorosłych i stwierdzili, że kohabitujący są bardziej agresywni niż małżonkowie. 
Wskaźnik dotkliwej przemocy jest pięć razy wyższy w parach kohabitujących niż 
małżeńskich. Okazało się, że szczególnie mężczyzn kohabitujących cechują 
wyższe wskaźniki negatywnych interakcji i większe ryzyko agresywnych zachowań 
niż małżonków (Stanley, Whitton, Markman 2004).

23
 

                                                           
22

 Wskazać można kilka ważnych funkcji, spełnianych przez rodzinę jako najważniejszą komórkę 
społeczną: a) materialno-ekonomiczna: przejawia się w zaspokajaniu materialnych potrzeb członków 
rodziny, a pośrednio i niektórych potrzeb społecznych; składnikami jej są 4 podfunkcje: produkcyjna, 
zarobkowa, gospodarcza i usługowo-konsumpcyjna; ich zasięg i poziom realizacji zależy od stadium 
rodziny, a zwłaszcza od głównego jej źródła utrzymania; b) opiekuńczo-zabezpieczająca – polega  
na materialnym i fizycznym zabezpieczeniu członków rodziny w niezbędne do życia środki oraz 
wspomaganiu osób niesprawnych i innych, wymagających czasowej lub stałej opieki; c) prokreacyjna 
– jest formą zaspokajania emocjonalno-rodzicielskich potrzeb współmałżonków i reprodukcyjnych 
potrzeb społeczeństwa; d) seksualna – jest społecznie powszechnie akceptowaną formą współżycia 
płciowego między osobami (obojga płci); e) legalizacyjno-kontrolna – przejawia się w legalizacji 
niektórych typów zachowań człowieka i w sprawowaniu wzajemnej kontroli członków rodziny 
(wierność, uczciwość); f) socjalizacyjna – realizowana dwupłaszczyznowo: jako przygotowanie dzieci 
do samodzielnego pełnienia podstawowych ról społecznych oraz jako wzajemne dostosowanie 
osobowości małżonków; g) klasowa – istota jej polega na wstępnym nadawaniu dzieciom  
i niepracującemu współmałżonkowi pozycji w strukturze klasowo-warstwowej i zawodowej danego 
społeczeństwa oraz na socjalizacji potomstwa, nasyconej subkulturą i ideologią danej klasy 
społecznej; h) kulturalna – polegająca na zapoznawaniu młodego pokolenia z kulturą danego 
społeczeństwa, wpajaniu odpowiednich norm i systemów wartości, przekazywaniu dziedzictwa 
kulturowego; i) rekreacyjno-towarzyska – dom rodzinny jest między innymi miejscem wypoczynku  
i nawiązywania niezbędnych dla człowieka kontaktów towarzyskich; j) emocjonalno-eskpresyjna –  
w gronie rodzinnym człowiek zaspokaja potrzeby emocjonalne (w wielu okolicznościach realizowane 
wśród małżonków w pierwszym stadium życia małżeńsko-rodzinnego). 

23
 I. Janicka, Dzieci rodziców kohabitujących. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych,  
s. 99 
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U początków rozpadu więzi małżeńskich i powstawania alternatywnych form 
życia rodzinnego tkwi między innymi kryzys ojcostwa, męskości, bycia prawdziwym 
człowiekiem. W ujęciu niektórych badaczy, między innymi Karola Meissnera – jest 
to jeden z największych problemów współczesności. Dziecko spogląda na swojego 
ojca przez pryzmat zróżnicowanych sytuacji i okoliczności takich jak: status 
socjoekonomiczny rodziny, poziom wykształcenia rodziców (przede wszystkim 
ojca), struktura rodziny – odgrywane w niej role i obowiązujące normy, specyficzne 
systemy wartości – stylu i filozofii życia, styl socjalizacji preferowany przez 
opiekunów oraz kar i nagród stosowanych przez rodziców, wzajemny rodzaj 
komunikacji między rodzicami a dziećmi. Współczesny ojciec to zwykle obarczony 
różnymi problemami i poczuciem obowiązku osobnik, który nie zawsze widzi przed 
sobą drogę wyjścia z problemów. Nikt go nie uczył, jak być ojcem. Wskazówki 
mogą pochodzić z jego rodziny pierwotnej, ale nie jest wskazane powielanie 
rodzinnych schematów, bo zwykle kończy się to niekorzystnie. Wobec braku dobrej 
edukacji społeczno-kulturowej i obyczajowej ojciec zmuszony jest sam poszukiwać 
swoich wzorców zachowania. Edukacja szkolna w minimalnym stopniu instruuje, 
jak z chłopca stać się mężczyzną, a z dziecka ojcem. Dziewczęta są w lepszej 
sytuacji: poświęca im się znacznie więcej publikacji i programów oświatowych, 
dostępnych w prasie, książkach i środkach masowego przekazu, jak stać się 
kobietą i matką. Mężczyźni w zasadzie sami muszą dochodzić do swoich, 
indywidualnych rozwiązań. Stąd tak wiele postaw rodzicielskich we współczesnym 
świecie, niekiedy skrajnie traktujących ojcostwo – od braku zainteresowania 
własnymi dziećmi po nadopiekuńczość. Wyuczone wzorce zachowań nakładają  
na mężczyznę symboliczne brzemię głowy rodziny.

24
 Czynnikiem sprzyjającym jest 

ponadto propagowanie świadomego życia w pojedynkę, tzw. singli, 
poświęcających się jedynie karierze, zaspokojeniu własnych, często egoistycznych 
potrzeb. W polskim społeczeństwie wyśmiewa się i karykaturuje polską rodzinę, 
kłamliwie ukazując ją jako relikt przeszłości. Również popularne programy 
rozrywkowe,

25
 oglądane przez dzieci i młodzież, takie jak „U Kuby Wojewódzkiego” 

stają się głosem kpiny z tego co ważne, elementarne i niepowtarzalne. Niezwykle 
groźną w tym kontekście jest ideologia gender, głosząca, że małżeństwo i rodzina 
nie są gwarancją życiowego spełnienia, zaś płeć nie jest cechą biologiczną, lecz 
kulturową. Także stanowisko, domagające się równouprawnienia związków 
partnerskich, czasem o charakterze homoseksualnym z małżeństwem, przyczynia 
się fałszywego spojrzenia nie tylko na rodzinę, lecz także na godność człowieka  
i samo człowieczeństwo. Obserwuje się trendy, które prowadzą w kierunku 
oddzielenia się seksu od małżeństwa, budowania małżeństwa jako okresowo 
trwającej umowy, oddzielania rodzenia i wychowywania dzieci od małżeństwa, 

                                                           
24

 W. Kołodziej, Rola ojca w życiu rodziny i dziecka. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach 
rodzinnych, s. 46 

25
 Badacze kultury, antropologowie, psychologowie i socjologowie twierdzą, że pod wpływem 
intensywnego obcowania z telewizją u dzieci i młodzieży kształtuje się tzw. umysłowość nowej fali. 
Umysłowość ta skupia się wyłącznie na hedonistycznej i bezrefleksyjnej konsumpcji mediów 
oferowanych na rynku. Jest to zjawisko na tyle niebezpieczne, że oznacza zerwanie kontaktów  
z rzeczywistością i zamknięcie w określonym świecie i jego substytutach: grach wideo i programach 
telewizyjnych jako światach samowystarczalnych [I. Pałgan, Współcześni wychowawcy. (w:) Rodzice  
i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 73]. 
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zmian w zakresie realizacji ról rodzinnych dotychczas wyznaczonych płcią  
i rozszerzania roli kobiety o pracę zawodową.

26
 

Bezpieczeństwo narodowe w kontekście funkcjonalności polskiej rodziny 
rozumiane jest przede wszystkim jako wolność od przemocy, poniżania, cierpienia 
niewinnych. W rzeczywistości codziennej wielokrotnie napotkać można się  
z agresją, szczególnie wobec tych, którzy powinni być najbliżsi. Jedną z głównych 
przyczyn jest niewłaściwe rozumienie najważniejszych życiowych wartości, ich 
odrzucenie, bądź lekceważenie. Kulturze współczesnej nie zagraża aż tak bardzo 
ateizm, wrogość wobec tradycji, co bardziej oziębłość serca, nieczułość  
i obojętność na krzywdę innych. Zdarza się to w rodzinie, zaprzeczając istocie jej 
powołania i istnienia, jaką jest przede wszystkim wzajemny szacunek, wspólny cel, 
pragnienie dobra dla drugich. „Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest 
wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców i krewnych. 
Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym 
działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób” – pisze Jan Paweł II  
w adhortacji apostolskiej Familaris consortio. Wewnętrzną zasadą tego zadania 
jest miłość. Gdy brakuje miłości, rodzina nie jest wspólnotą, nie może żyć, 
wzrastać ani się doskonalić jako „głęboka wspólnota życia i miłości”. Współczesne 
rozumienia życia i miłości stwarzają niejednokrotnie zagrożenie zarówno 
zewnętrzne, jak wewnętrzne, dla wspólnoty, jaką jest rodzina. Jednym z takich 
zagrożeń jest przemoc. Jest ona ewidentnym brakiem miłości i nieposzanowaniem 
ludzkiego życia, narzuceniem własnej woli, władzy, przewagi fizycznej czy 
duchowej, mających na celu wyrządzenie krzywdy czy cierpienia drugiej osobie. 
Występowała zawsze jako „dzieło” człowieka w relacji z drugim człowiekiem. I jak 
miłość buduje wspólnotę osób, tak przemoc i agresja tę wspólnotę osłabiają bądź 
niszczą.

27
 Agresja jest przyczyną przemocy, która prowadzi do spowodowania 

obrażeń lub wyrządzenia szkody innej istocie, pragnącej uniknąć takiego 
traktowania. Polega ona na nieuprawnionej i szkodliwej społecznie napaści, której 
celem jest wyrządzenie krzywdy. Przemoc stanowi intencjonalne, zamierzone 
działanie, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary napastnikowi. 
Jest ona stosowana wobec drugiej osoby wbrew jej woli, tak, by zmusić  
ją do określonego zachowania. Może mieć ona różne rodzaje, formy i przejawy. 
Najczęściej wiąże się z oddziaływaniem fizycznym, może dotyczyć także sfer: 
psychicznej, duchowej i moralnej. Często ma ona charakter seksualny. Polega ona 
na wtargnięciu siłą w intymność płciową drugiego, mimo sprzeciwu, oporu lub 
braku zgody. Oprócz stosowania presji, agresor może wykorzystywać także środki, 
zmniejszające opór ofiary – oszukanie, zależność lub podległość służbową, 
zdobycie przewagi w ten sposób, aby druga osoba nie mogła się bronić, użycie 
środków psychoaktywnych, ograniczających świadomość. Przemoc seksualna 
może przyjąć postać zniewolenia o charakterze moralnym.

28
 Najbardziej 

niebezpieczne jest krzywdzenie nieletnich i dzieci, które w polskim prawie powinno 
być karane z całą stanowczością i surowością. Obecne jest ono także w wymiarze 
emocjonalnym i może przejawiać się poprzez: odtrącenie (ranienie słowne, 

                                                           
26

 D. Gębuś, Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych 
rodzinach. (w:) Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 65 

27
 M. Chachura, J. Jęczeń (red.), Przemoc w małżeństwie i w rodzinie. Lublin 2012, s. 7 

28
 Pojawia się ono w sytuacji wykorzystywania gróźb, szantażu, spowodowania działania pod wpływem 
bojaźni, w efekcie czego ofiara, choć decyduje się ulec agresorowi, czyni to bezwolnie. 
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połączenie odrzucenia i wrogiego poniżenia); szantażowanie (zachowanie 
rodziców, przejawiające się w grożeniu dziecku śmiercią, skaleczeniem, 
porzuceniem w przypadku niewłaściwego zachowania); izolację (aktywne 
izolowanie dziecka – np. zamykanie go w szafie lub pokoju na długi czas lub 
niepozwalanie na kontakty z rówieśnikami); wykorzystywanie/przekupywanie 
(wzmacnianie przez modelowanie zachowań antyspołecznych lub ich popieranie 
oraz lekceważenie dewiacyjnych wzorów zachowań i przekonań); chłód 
emocjonalny (ignorowanie uczuć dziecka i jego potrzeby kontaktów emocjonalnych 
z rodzicami oraz potrzeby bliskości). Dzieci krzywdzone nie rozmawiają  
z dorosłymi innymi niż rodzice zarówno w domu, jak i goszcząc poza domem czy 
będąc w grupie; nie rozmawiają z innymi dziećmi, nie włączają się w zabawy  
z rówieśnikami ani nie są nimi zainteresowane; są zbyt zależne od obecności 
dorosłych: rodzica lub innej bliskiej osoby; bezcelowo chodzą lub są bezczynne  
w potencjalnie interesujących miejscach – np. pokój zabaw; odmawiają 
rozdzielenia z rodzicami; okazują strach przed wieloma zwykłymi obiektami lub 
zwierzętami albo zbytnio się boją określonych, specyficznych obiektów; brak  
im emocjonalnych reakcji na ludzi i zdarzenia; skarżą się na fizyczne dolegliwości; 
mają złe myśli o przyszłości; przejawiają nawykowe zachowanie – takie jak kiwanie 
się, ssanie palca; charakteryzuje je „skrócone postrzeganie rzeczywistości”; 
przejawiają zmiany w nawykach żywieniowych – takie jak nagłe napady objadania 
się lub nagłe spadki apetytu; mają problemy ze snem, zmiany w rytmie spania, sen 
z przerwami lub koszmary senne. Krzywdzenie emocjonalne dzieci polega na tym, 
że rodzice karzą pozytywne zachowania – takie jak: uśmiech, ruch (raczkowanie, 
chodzenie), manipulowanie przedmiotami; prezentują zachowania, które utrudniają 
powstawanie więzi z dzieckiem (hamują okazywanie uczuć, unikają bliskości, 
poszukiwanej przez dziecko); obrażają poczucie własnej wartości dziecka, stale  
je krytykując; postępowanie rodzica prowadzi do karania umiejętności 
interpersonalnych (społecznych), które są podstawą adekwatnego zachowania  
w środowisku, takim jak szkoła lub grupy rówieśnicze. Z punktu widzenia 
psychologii, krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci jest sytuacją skrajnie 
urazową, wywołaną celowym i długotrwałym działaniem innych. Jest to chroniczna 
sytuacja stresowa, ponieważ czynniki związane z napięciem i poczuciem 
zagrożenia działają cały czas. W niektórych przypadkach sytuacja maltretowania 
może przybierać postać stresu ekstremalnego. Zachodzi wówczas, gdy 
drastyczna, powtarzająca się przemoc przychodzi bez ostrzeżenia, atakuje 
podstawowe wartości ofiary – takie jak życie i schronienie. Chyba najczęściej  
w przypadku przemocy w małżeństwie i rodzinie mamy do czynienia  
z osobowością typu psychopatycznego. Psychopaci potrafią skutecznie 
wykorzystać naiwność innych osób. Gdy znajdą osobę dla siebie atrakcyjną, bez 
słowa zrywają dotychczasowe więzi i odchodzą. Szybko zawierają nowe 
znajomości, ale są one krótkotrwałe, tak że nie mają w końcu nikogo bliskiego,  
z kim mogliby się przyjaźnić. Szybko podejmują decyzję o małżeństwie, którym  
po pewnym czasie się nudzą, poszukując rozrywki z innymi osobami. Małżeństwa 
zawierane przez psychopatów stosunkowo szybko się kończą, bo nikt w końcu nie 
jest w stanie sprostać ich egoizmowi. Osoby antyspołeczne (dyssocjalne), 
zaspokajając swoje potrzeby, nie liczą się z życiowymi planami innych ludzi. 
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Postępują w sposób impulsywny i nieodpowiedzialny, naruszając wszelkie normy 
moralne i społeczne.

29
 

W obliczu kryzysu rodziny, wpływającego na zachwianie równowagi  
w społeczeństwie, zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, należy 
wspomnieć o zjawisku prostytucji nieletnich jako wyzwaniu nie tylko dla rodziny, 
lecz dla wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za zabezpieczenie, szczególnie 
młodych Polaków, przed wieloma niebezpieczeństwami współczesności. 
Prostytucja jest poważnym problemem społecznym, zwykle traktowanym jako 
jedna z poważnych sytuacji kryzysowych. Głównym kryterium zaliczenia jej  
do kategorii zachowań dewiacyjnych jest jej ścisły związek z przestępczością, 
nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Zjawisko to uwarunkowane jest różnymi 
czynnikami: społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i fizjologicznymi.

30
 

Przechodzi ono formę przeobrażenia i ewoluuje w kierunku tzw. sponsoringu 
(utrzymywanie nieletniego, zaspokajanie jego potrzeb w sferze materialnej  
w zamian za świadczenie usług o charakterze seksualnym). Oferujący swoje usługi 
seksualne często korzystają z komunikatorów internetowych, które dają  
im poczucie anonimowości i specyficznie pojmowanych środków ostrożności, 
umożliwiających „zachowanie dyskrecji”. 
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 M. Z. Stepulak, Ojcowie z osobowością antyspołeczną a agresja i przemoc w rodzinie na podstawie 
psychologicznych ekspertyz sądowych. (w:) Przemoc w małżeństwie i rodzinie, s. 128 

30
 Prostytucji nieletnich sprzyjają ponadto takie czynniki, jak: wadliwa struktura rodziny i patologie  
w rodzinie, brak zainteresowania dzieckiem, wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, bycie 
wykorzystywanym seksualnie, niejednokrotnie podjęcie decyzji o prostytuowaniu się ma miejsce 
podczas ucieczki z domu czy placówki, nierzadko za namową osób dorosłych. Prostytucja, także 
nieletnich, kojarzona jest z sytuacją, w której dziewczyna, pochodząca z biednej, patologicznej 
rodziny, aby zmienić swoją sytuację życiową, oddaje się za pieniądze lub inne dobra materialne 
mężczyznom. Taki stereotyp, funkcjonujący w społecznej świadomości do dziś, jest tylko jedną  
z wielu form współczesnej prostytucji. W tym przypadku jest to prostytucja, określana mianem 
głodowej, której motywem jest przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Jednakże równie często 
spotkać się można z prostytucją aspiracyjną oraz kulturową. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, gdy 
jednostka potrzebuje „zastrzyku finansowego” w celu podwyższenia czy też utrzymania określonego 
standardu życia (kontynuowanie studiów, dokształcanie się, nabycie wyrafinowanych i jednocześnie 
drogich dóbr – tzw. ostentacyjna konsumpcja), bardzo często jest to także związane z nobilitacją  
w strukturze społecznej. Natomiast istota prostytucji kulturowej wpisuje się we współczesny styl 
eksponowania własnego ciała jako towaru, atutu i jednocześnie atrybutu. Traktowanie ciała w sposób 
przedmiotowy jest wynikiem podkultury młodzieżowej, przekazywanej przez stacje muzyczne, treści 
piosenek, modne filmy i komiksy, krypto-przekazy, a także czytelne komunikaty werbalne: „idź  
na całość”, „daj sobie szansę”, „rób, co chcesz”. Wśród młodych ludzi można także wskazać na taką 
formę prostytucji, której istota sprowadza się do traktowania seksu „sportowo”, ponieważ zdarza się, 
że pomiędzy młodością a wulgarnym hedonizmem stawiany jest znak równości. Sprowadza się  
to do częstego, przypadkowego i swobodnego wchodzenia w kontakty seksualne. Pewnym 
czynnikiem, utrudniającym rozpoznanie skali zjawiska jest fakt, że nieletni z jednej strony ukrywają 
zachowania świadczące o uczestnictwie w tym procederze przed dorosłymi, zaś z drugiej strony mają 
niemal całkowitą aprobatę do promowania nowego, konsumpcyjnego stylu przez najbliższe otoczenie, 
w tym także rodzinę, która niejednokrotnie zna i akceptuje takie zachowania, ponieważ sama czerpie 
z tego korzyści. Znamienne jest, że niektórzy nieletni nie widzą nic złego w świadczeniu usług 
seksualnych w ramach tzw. sponsoringu, wyznaczając tym samym nowy kierunek procederu, który  
w ich przekonaniu nie zalicza się do oznak demoralizacji i przybiera formę normy społecznej młodego 
pokolenia, w której nacisk położony jest na tzw. „radzenie sobie” lub umiejętność „ustawienia się  
w życiu”. Jednocześnie słabość więzi rodzinnych wpływa bezpośrednio na ułatwienie nawiązywania 
kontaktów z osobami dorosłymi, zacieśniania z nimi więzi i świadczenia usług seksualnych, w zamian 
za poczucie bezpieczeństwa materialnego lub psychicznego. To między innymi zmiany w strukturze 
rodziny – takie jak brak więzi, praca rodziców za granicą lub inne dysfunkcje, występujące w rodzinie 
powodują, że młodzież szuka akceptacji, zrozumienia oraz wsparcia w nowych środowiskach. 
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Bezpieczeństwo narodowe w obliczu kryzysu polskiej rodziny staje się znowu 
naczelnym zadaniem, a zarazem wyzwaniem. Nie jest to, jak już wielokrotnie 
wspominano, wartość podarowana raz na zawsze, lecz nadrzędny cel, do którego 
wciąż od nowa należy dążyć. Przemiany cywilizacyjne spowodowały, że żyjemy  
w skomplikowanych i dynamicznych czasach. Z jednej strony odczuwamy 
pozytywne skutki globalizacji, unifikacji, transformacji systemowej (np. w zakresie 
przepływu technologii, komunikacji, badań naukowych itp.) prowadzonej  
na niespotykaną dotąd skalę, z drugiej strony obawiamy się anarchii, dominacji 
technologii nad człowiekiem, materii nad duchowością („mieć” nad „być”), 
relatywizmu wartości, ścierania się wielokulturowych i wielonarodowych 
społeczeństw. Niepokoi nas rozchwianie systemu wartości i porządku rzeczy. 
Upatrujemy w tych procesach realnych zagrożeń dla aksjologicznej tożsamości 
osobistej, rodzinnej, narodowej, kulturowej człowieka, wreszcie dla współczesnego 
i przyszłego systemu uznawanych przez niego wartości i pojmowania istoty 
człowieczeństwa w kontekście aksjologicznym.

31
 Wobec obojętności, zagubienia  

w sferze moralnej, dehumanizacji myślenia i działania, otwiera się droga ku nowym 
niebezpieczeństwom, godzącym w samego człowieka, kończącym się jego 
duchową śmiercią. Nawet najważniejsza wartość – jaką jest życie – dla niektórych 
jest nic nie znaczącym banałem, przedmiotem handlowej wymiany, niewiele 
bardziej istotnym od wielu obiegowych pojęć kultury popularnej. W relacjach 
rodzinnych brakuje umiejętności rozmowy, słuchania, bliskości, poświęcenia choć 
niewielkiej ilości czasu dla drugich. Polska staje się społeczeństwem rynkowym, 
wymiany towarowej, z postępującym osamotnieniem i degradacją niektórych 
jednostek. Trzeba nowego spojrzenia na rodzinę, na człowieka, miłość –  
na to, co elementarne, a wymykające się ludzkiemu spojrzeniu. Przemianom 
cywilizacyjnym towarzyszy niestety z zasady chaos aksjologiczny. Sprowadza się 
on, najogólniej ujmując, do radykalnych zmian w uznawanym dotąd systemie rang 
wartości, czemu towarzyszą powszechnie występujące zjawiska zwątpienia  
w słuszność tego systemu, odczucia pustki, alienacji (samotność w tłumie), 
zagubieniu się wielu ludzi w nowej rzeczywistości, a także narastania patologii 
społecznych. Ludzie, dla których nic już nie jest święte, wbrew pozorom rozwoju, 
ulegają dekadencji. Widać to wyraźnie w zjawisku odrzucenia wielu podstawowych 
wartości, które dotąd stanowiły istotę nie tylko powszechnych, ponad narodowych 
denominacji religijnych, ale i kanon ogólnoludzkiej moralności.

32
 

Stan bezpieczeństwa narodowego, rozumianego jako zapewnienie wszystkim 
ludziom żyjącym w Polsce możliwości przetrwania, realizacji ich interesów, 
wpisanych we wspólnotę narodową, bardzo ściśle wiąże się z poziomem 
funkcjonowania rodziny. Jaką rolę ma do odegrania ta najważniejsza komórka 
społeczna w budowaniu świata wartości człowieka i następnych pokoleń? Rodzina 
daje poczucie zakotwiczenia i bycia kochanym, przekazując ważne wartości, 
decydujące o jakości codziennej egzystencji – matka – wprowadza dziecko  
w nieznany świat przeżyć, przekazuje miłość, uczy piękna, jest zawsze najbliżej – 
ojciec: uczy odpowiedzialności, szacunku, poczucia własnej wartości, odsłania 
nowe horyzonty poznania. Od stanu małżeństwa i jego kondycji zależy skuteczne 
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 R. Skrzypniak, Rodzina polska na emigracji w wielokulturowym społeczeństwie świata – aspekt 
aksjologiczny. (w:) N. Majchrzak (red.), A. Zduniak Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury 
globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Poznań 2013, s. 251 
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wychowanie dzieci, które kiedyś będą tworzyły polskie społeczeństwo, już  
po części zagubione w kłamstwie. 

Zatroskanie o bezpieczeństwo narodowe to dbałość o kondycję polskiej 
rodziny, szacunek dla duchowych dóbr i dorobku tradycji, kształtującego pojęcie 
człowieczeństwa. To wzmacnianie instytucji małżeństwa jako jedności osób 
wyłącznie płci przeciwnej, połączonych ze sobą poprzez wierność, uczciwość  
i miłość do końca życia. Pomimo istnienia alternatywnych form życia rodzinnego, 
rozwodów, zdrad; obrona tradycyjnej rodziny jest obowiązkiem, zadaniem nie tylko 
dla ludzi władzy i polityków, ale dla wszystkich Polaków, oczekujących lepszych 
warunków życia. Początkiem drogi jest zmiana samego siebie, ludzi z najbliższego 
otoczenia, wspólnot lokalnych, jak i samej rodziny. 

Przeciętna polska rodzina znajduje się na skraju kryzysu – rozpoczynającego 
się od nieumiejętności wzajemnego słuchania i rozmowy, odtrącenia jednego  
z małżonków (szczególnie męża, na co wskazują tacy badacze jak ks. Piotr 
Pawlukiewicz), niedoceniania podstawowych dóbr – takich jak: zdrowie, dom; 
odchodzenia od świętowania niedzieli i świąt, długich rozstań z powodów 
ekonomicznych, braku czasu, poświęcanego dzieciom. Sytuacja ta pogłębia się 
przez brak zaangażowania małżonków w pełnione przez siebie role, 
odpowiedzialności za siebie i dzieci, poszukiwania innych partnerów na zewnątrz. 
Życiu rodzinnemu w Polsce grozi rozpad wewnętrzny, od środka – przez 
postępujące zobojętnienie, lekceważenie najważniejszych wartości. Jeżeli 
współcześnie brak jest wzorów osobowych, szczególnie dla młodego pokolenia, 
gdy nie słyszy się lub nie chce usłyszeć przesłania np. Jana Pawła II – spełnić się 
mogą słowa Oswalda Spenglera zapowiadające zmierzch cywilizacji Zachodu. 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości, 

decydujących o istnieniu społeczeństwa jako wspólnoty ludzi, pragnących 
stabilizacji, pewności przetrwania, spokoju oraz niezakłóconego funkcjonowania  
w codzienności. Definicji bezpieczeństwa w literaturze przedmiotu wyróżniano już 
wiele, przedstawiając je w rozmaitych kontekstach. We współczesności  
to zagadnienie powraca ze zdwojoną siłą w obliczu kryzysu wartości, upadku 
ideałów humanistycznych i sprowadzania ideału człowieczeństwa do poziomu 
przedmiotowego. W kontekście najnowszych wyzwań kultury informacyjno-
globalizacyjnej konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w kwestii godności 
osoby ludzkiej, szczególnie ten najsłabszej, narażonej na wyśmianie, pogardę czy 
też zlekceważenie. 

Przedmiotem rozważań autora jest bezpieczeństwo narodowe w kontekście 
kryzysu polskiej rodziny i zagrożeń jej prawidłowego funkcjonowania. 
Bezpieczeństwo to nie jest możliwe bez istnienia normalnych, tradycyjnych rodzin 
– które są jego fundamentem, podstawą istnienia społeczeństwa. Pierwsze lata 
XXI wieku stały się czasem poważnego kryzysu tej wspólnoty na wszystkich jej 
poziomach: w relacjach małżeńskich – gdzie zanika wzajemny dialog, umiejętność 
konstruktywnej rozmowy, a elementem zastępczym staje się telewizja, nałogi  
i uzależnienia; w relacjach rodziców wobec dzieci – tu wciąż brakuje wspólnie 
spędzanego czasu, a miejscem przebywania staje się złe towarzystwo, ulica lub 
grupa subkulturowa czy też przestępcza; na poziomie relacji dzieci wobec 
rodziców widoczny jest brak autorytetu ojca i matki, poszanowania (zwracanie się 
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w formie „ty”), nie liczenie się z władzą rodzicielską. Stosunki międzyludzkie 
ulegają rozpadowi, dehumanizacji – stają się przestrzenią anonimowej, rynkowej 
wymiany. 

Dzięki życiu w rodzinie istota ludzka, a dzięki niej pośrednio całe 
społeczeństwo może być bezpieczne, ponieważ spełnione są w niej najważniejsze 
wymogi tego, co nazywamy człowieczeństwem: naturalność – czyli łączność  
ze światem przyrody i własnym wymiarem cielesności; psychiczność – 
przejawiająca się w fakcie spostrzegania, myślenia, odczuwania, przeżywania  
i działania; duchowość – odwracająca uwagę jedynie od przestrzeni doczesnej  
i przemijającej i kierująca ku pierwiastkowi nadprzyrodzonemu; społeczność – 
ukazująca człowieka jako twórcę i współuczestnika zbiorowości oraz kultury oraz 
rodzinność dopełniająca i uszlachetniająca dar przekazywania życia własnym 
dzieciom. 

Dla bezpieczeństwa narodowego w kontekście istnienia instytucji rodziny 
punktem wyjścia staje się proces wychowania w niej następujący, czyli – poprzez 
młodego człowieka – kształtowania społeczeństwa przyszłości, które będzie 
decydować o losach całego Państwa w bliższej lub dalszej perspektywie. 

Zatroskanie o bezpieczeństwo narodowe to dbałość o kondycję polskiej 
rodziny, szacunek dla duchowych dóbr i dorobku tradycji, kształtującego pojęcie 
człowieczeństwa. To wzmacnianie instytucji małżeństwa jako jedności osób 
wyłącznie płci przeciwnej, połączonych ze sobą poprzez wierność, uczciwość  
i miłość do końca życia. Pomimo istnienia alternatywnych form życia rodzinnego, 
rozwodów, zdrad; obrona tradycyjnej rodziny jest obowiązkiem, zadaniem nie tylko 
dla ludzi władzy i polityków, ale dla wszystkich Polaków, oczekujących lepszych 
warunków życia. Początkiem drogi jest zmiana samego siebie, ludzi z najbliższego 
otoczenia, wspólnot lokalnych, jak i samej rodziny. 

 
Summary 
A national safety is one of the most important value, being a decisive agent for 

the existence of society as a unity of people, who need stability, certain survival, 
peace, and undisturbed daily life. There were lots of definitions of safety  
to be brought up, and they were defined in various context. Nowadays, this issue 
has recurred stronger than ever, when there is values crisis, the abandonment  
of humanistic ideas and the treatment of ideal humanity as an object. Thus  
it is necessary for us to pay a special attention to the dignity of a human, especially 
the weakest one exposed to derision, contempt or disdain. 

The subject considered by the author is the national safety in the meaning  
of the Polish family and its endangered proper functions. There is no safety without 
normal and traditional families that lay the foundation for it, and consequently they 
play an important role in constituting the society. At the beginning of 2000,  
the families suffered from the major crisis on its all levels: marital relations, in which 
there is no dialog between spouses, the lack of a constructive conversation, and  
as a result watching television, habits, addictions are substitutes for these. 
Moreover, as far as parental relationships are concerned, parents do not devote 
their free time to their children, and consequently they sometimes stay to bad 
company, they spend their time in the street, belong to a subculture group  
or a gang. Furthermore, on the level of relationships between children and parents 
there is the ill-concealed contempt for authority over father and mother, the lack  
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of respect for them (youngsters address them by his or her first name), and 
disregard for parental power. Thus the relationships tend to be damaged, 
dehumanised – which become the area of anonymous and market exchange. 
Thanks to a family life, a human being, and thus the whole society can indirectly 
feel secure, as the vital needs of what we call humanity are met, we call  
it ‘humanity’: naturalness which means a contact with nature and our own 
corporeal dimension; psyche – as perception, a way of thinking, feeling,  
an experiencing and acting. Moreover, spirituality – it diverting our attention from 
worldly and passing sphere and directing to supernatural element; community –  
it shows a human being as a creator and a co-participant in a group, as well  
as in a culture. There is also the family spirit which completes and refines a gift  
of life giving birth to your own children. 

Upbringing is an initial stage of creating the national safety in context of family 
institution in order to form, by means of a young man, the future society which will 
be determining the destiny of the whole state in the short or long term.  
The preoccupation with the national security denotes looking after the Polish 
family, respect for spiritual values and traditional heritage which shapes humanity. 
This is the strengthening of a marriage as the unity only a man and a woman who 
swear fidelity, marital honesty and love each other for life. In spite of the fact that 
there are alternative forms of family life divorces, adultery as; the protection  
of traditional family is not only a duty, a task for authorities and politicians, but also 
the Poles, who expect the improvement of life conditions, should families. First  
of all we should change ourselves, people from our immediate circle, local 
communities and a family itself. 
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Andrzej BOLEWSKI, Wiesław OTWINOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE  
A WYDARZENIA NA WSCHODZIE 

 
 

Wydarzenia we wschodniej części Europy, a przede wszystkim na Ukrainie  
i w jej otoczeniu, spowodowały aktywne zaangażowanie się europejskich 
organizacji międzynarodowych w szukaniu możliwych rozwiązań zażegnania 
narastającego międzynarodowego napięcia i destabilizacji bezpieczeństwa. 

Zostały naruszone ustabilizowane pozytywne relacje i wypracowane zasady 
różnorodnej wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy tymi organizacjami,  
a państwami bezpośrednio zaangażowanymi w konflikcie, tj. Ukrainą i Rosją. 

Zaistniała potrzeba wypracowania nowego stanowiska poszczególnych 
organizacji wobec zaistniałej sytuacji oraz państw biorących udział w konflikcie. 

Przed takim wyzwaniem stanęły Unia Europejska, Sojusz Północnoatlantycki 
(NATO) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 

Należało określić, jak głęboko mogą ingerować organizacje międzynarodowe 
w narastający konflikt na obszarze państw, które nie są członkami tych organizacji; 
dotyczy to Unii Europejskiej i NATO, natomiast nie dotyczy to Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ponieważ praktycznie wszystkie państwa 
bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w konflikt są jej członkami. 

Złożonym problemem stało się osiąganie jednolitego stanowiska  
w organizacjach, których strony narastającego konfliktu są członkami lub też 
państwa członkowskie organizacji są powiązane stosunkami bilateralnymi  
o różnym charakterze, między innymi współpracą gospodarczą, wojskową, 
kulturalną itp., ze stronami konfliktu. 

Rozważając stanowiska europejskich organizacji międzynarodowych wobec 
wydarzeń na wschodzie i wobec Ukrainy i Rosji, należy uwzględnić szczególną 
rolę, jaką odgrywają Stany Zjednoczone Ameryki (USA), jako członek Sojuszu 
Północnoatlantyckiego i państwo, które w skali globalnej i regionalnej może 
wpływać na rozwój sytuacji politycznej, ekonomicznej, militarnej i innych, zależnie 
od interesów i powiązań w regionie. 

Stopień zaangażowania europejskich organizacji międzynarodowych  
w działania mające na celu deeskalację konfliktu, zależy również od zgody stron 
biorących bezpośredni w nim udział, w tym przypadku oprócz Ukrainy i Rosji 
również i tzw. „separatystów”.  

Stąd też znaczącą rolę w tych działaniach odgrywa Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której to członkami są państwa 
bezpośrednio zaangażowane w konflikt oraz mają wpływ na jego przebieg. 

 
1. OBWE a konflikt na Ukrainie 
OBWE odpowiedziała na kryzys na Ukrainie i w jej otoczeniu, korzystając  

z dyplomacji wysokiego szczebla i wielostronnego dialogu, troszcząc się  
o podstawowe wolności i prawa człowieka, monitorując sytuację i stosując rożne 
formy realizacji tego zadania. 
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Dużą rolę w takich działaniach odgrywa państwo sprawujące przewodnictwo 
w OBWE. W roku 2014 funkcję tę sprawuje Szwajcaria.

1
 

 
1.1 Inicjatywy Szwajcarskiego Przewodnictwa 
Przewodniczący OBWE przejawia dużą aktywność i na poziomie przywódców 

państw, a także na poziomie ministerialnym, w celu znalezienia dyplomatycznych 
rozwiązań związanych z trwającym konfliktem. Równolegle trwają stałe konsultacje 
pomiędzy 57 państwami członkowskimi w Wiedniu.

2
  

W maju, na prośbę Prezydenta Poroshenki, Przewodniczący OBWE wyraził 
zgodę na wysłanie swojego przedstawiciela ambasadora Heidi Tagliavini jako 
reprezentanta Przewodnictwa OBWE w Trójstronnej Grupie Kontaktowej, do której 
wchodzi także Ukraina i Rosja. Grupa ta spotykała się wiele razy w celu uzyskania 
bezpiecznego dostępu obserwatorów OBWE do obszaru katastrofy samolotu  
MH 17 w czerwcu tego roku. We wrześniu 2014 Grupa podpisała w Mińsku 
Protokół o przerwaniu ognia i rozpoczęciu politycznego procesu w celu 
rozwiązania tego kryzysu. Powołano Specjalną Misję Monitorującą działania 
przerwania ognia i monitoringu granicznego. 

Na początku maja, Szwajcarskie Przewodnictwo, w porozumieniu z Radą 
Europejską, zaproponowało Mapę Drogową (roud map), w celu implementacji 
porozumienia. 

Elementem implementacji Mapy Drogowej jest dialog różnych ugrupowań przy 
„okrągłym stole”, prowadzony przez rząd ukraiński w charakterze gospodarza. 

W lutym prezydent Szwajcarii mianował swojego ambasadora w Niemczech 
jako Osobistego Przedstawiciela na Ukrainie w celu koordynacji wszystkich  
działań OBWE, który przebywał tam kilka razy, żeby ocenić sytuację na miejscu  
i prowadzić negocjacje. 

 
1.2 Specjalna Misja Monitorująca

3
 

21 marca 2014 r., 57 państw członkowskich powzięło decyzję o wysłaniu na 
Ukrainę Specjalnej Misji Monitorującej, złożonej z międzynarodowych cywilnych 
obserwatorów. Obecnie mandat misji jest ważny do marca 2015 r. W misji pracuje 
obecnie około 250 obserwatorów z ponad 40 państw członkowskich oraz personel 
lokalny. Planuje się zwiększenie personelu monitorującego do 500 osób.  

Misja działa w oparciu o zasady bezstronności i przejrzystości. Obserwatorzy 
gromadzą informacje i raporty o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, przedstawiają 
fakty w odpowiedzi na incydenty, nawiązują kontakty i ułatwiają dialog w terenie, 
aby przyczynić się do normalizacji sytuacji. 

Członkowie Specjalnej Misji Monitorującej jako pierwsi, już następnego dnia, 
przybyli na miejsce katastrofy samolotu MH 17 we wschodniej Ukrainie. 

 
1.3 Misja Obserwacyjna na dwóch rosyjskich ,,checkpoints” na 

granicy rosyjsko-ukraińskiej 
24 lipca 2014 r., powzięto decyzję o rozmieszczeniu Misji Obserwacyjnej  

na dwóch rosyjskich „checkpoints” na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Było to 

                                                           
1
 www.osce.org/home (pobrano 5.12.2014.r.)  

2
 www.osce.org/cio (pobrano 2.12.2014.r.) 

3
 www.osce.org/ukraine-smm (pobrano 1.12.2014.r.) 

http://www.osce.org/home/
http://www.osce.org/cio
http://www.osce.org/ukraine-smm
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odpowiedzią na zaproszenie Federacji Rosyjskiej w następstwie spotkania 
ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy i przyjętej 
Deklaracji Berlińskiej z 2 lipca 2014 roku.  

Misja rozpoczęła działanie 30 lipca, liczy 15 obserwatorów i 3 osoby 
personelu administracyjnego. Ma działać bezstronnie i przejrzyście, monitorując  
i raportując sytuację na przejściach granicznych, a także ruch przez granicę. Misja 
jest niezależna i działa oddzielnie od Specjalnej Misji Monitorującej na Ukrainie.

4
 

 
1.4 Obserwacja wyborów

5
 

W następstwie ukraińskiego zaproszenia do obserwacji wyborów 
prezydenckich 25 maja 2014 r., misję obserwacyjną wysłały: Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne 
OBWE (OSCE PA).  

ODHIR otworzył długoterminową misję obserwacyjną już w marcu, 
rozmieszczając obserwatorów na obszarze kraju. Zgromadzenie Parlamentarne 
OBWE organizowało jedną z największych misji monitorujących wybory. Specjalny 
Koordynator Przewodniczącego OBWE, João Soares, koordynował działalność 
100 członków Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i 900 krótkoterminowych 
obserwatorów ODHIR. W sumie, w dniu wyborów, działało tam około 1000 
obserwatorów z ramienia OBWE. 

Dzień po wyborach, międzynarodowi obserwatorzy z ODHIR, Zgromadzenia 
Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), 
Parlamentu Europejskiego (EP) i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (NATO 
PA) zaprezentowali wstępnie, że pomimo zamieszek i niebezpieczeństw  
na wschodzie, wybory na Ukrainie charakteryzowała wysoka frekwencja  
i zdecydowanie, żeby zagwarantować podstawowe wolności. ODHIR wydał swój 
końcowy raport z wyborów 30 czerwca 2014 r.  

Na ukraińskie zaproszenie, przekazane przez ministra spraw zagranicznych, 
ODHIR i Zgromadzenie Parlamentarne OBWE wysłały 26 października 2014 roku 
misje obserwacyjne do zabezpieczenia wyborów parlamentarnych na Ukrainie. 

Przewodniczący OBWE mianował Specjalnego Koordynatora 75 członków 
delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego i 600 obserwatorów krótkoterminowych 
ODHIR. Na prośbę władz ukraińskich rozmieszczono również obserwatorów  
w Ambasadzie Ukrainy w Moskwie. 

ODHIR otworzył 19 września 2014 roku długoterminową misję obserwacyjną 
wyborów, która liczyła 96 ekspertów rozmieszczonych w Kijowie i na obszarze 
kraju. 

Dzień po wyborach, międzynarodowi obserwatorzy z ODHIR, Zgromadzenia 
Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), 
Parlamentu Europejskiego (EP) i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (NATO 
PA) zaprezentowali wstępne oceny mówiąc, że wybory zrobiły ważny krok  
w ukraińskich dążeniach do konsolidowania demokratycznych wyborów, nawet 
pomimo nielegalnej aneksji Krymu i faktycznie kontrolowanej części kraju przez 
nielegalne uzbrojone grupy. Stwierdzili ponadto, że generalnie były respektowane 

                                                           
4
 www.osce.org/om (pobrano 5.12.2014.r.) 

5
 www.osce.org//odihr (pobrano 03.12.2014.r.) 

http://www.osce.org/om
http://www.osce.org/odihr
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podstawowe wolności i umożliwiano w czasie głosowania w pełni realny wybór. 
Raport końcowy z wyborów wydano 19 grudnia 2014 roku. 

 
1.4 Działalność wojskowa 

W marcu Ukraina zaprosiła państwa członkowskie OBWE, Państwa 
Partnerskie i Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE (CPC), do wysłania od 5-12 
marca (przedłużono do 20 marca) swych reprezentantów, powołując się na 
Rozdział III Dokumentu Wiedeńskiego 2011,

6
 która to część odnosi się do „redukcji 

ryzyka” i pozwala na dobrowolne zaproszenie obserwatorów w okolicznościach 
„nietypowej działalności wojskowej”. W wizycie weryfikacyjnej brało udział 56 
przedstawicieli z 30 państw OBWE. Pomimo wielu prób nie było możliwe 
obserwowanie działalności wojskowej na Krymie. 

Od 20 marca mniejsze zespoły inspekcyjne przebywały na obszarze Ukrainy, 
które działały w imieniu krajów, z których pochodziły. Niemiecki zespół inspekcyjny 
prowadził działania od 25.04 – 3.05.2014 r., obserwując działalność wojskową na 
lądzie. 

Dotychczas 24 kraje wysłały inspektorów wojskowych i obserwatorów zgodnie 
z Rozdziałem IX i X Dokumentu Wiedeńskiego i przeprowadziły na obszarze 
Ukrainy 17 działalności weryfikacyjnych. 10 krajów, w tym USA, przeprowadziło 
ogólnie 6 działań weryfikacyjnych w Federacji Rosyjskiej. 

Dodatkowo żądania konsultacji i współpracy w odniesieniu do „nietypowej 
działalności wojskowej” w aspekcie Dokumentu Wiedeńskiego były wystosowane 
przez kilka państw w stosunku do Federacji Rosyjskiej oraz przez Federację 
Rosyjską w stosunku do Ukrainy. Żądania te były realizowane podczas wspólnych 
posiedzeń Forum Bezpieczeństwa i Współpracy oraz Stałej Rady w kwietniu 2014 
roku. 

Te wizyty, inspekcje i inne rodzaje weryfikacji działalności wojskowej zgodnie  
z postanowieniami Dokumentu Wiedeńskiego 2011, są elementami zwiększonej 
reakcji społeczności OBWE na kryzys na Ukrainie. 

 
1.5 Instytucje i struktury OBWE 

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE
7
 otrzymało mandat organizacji 

Międzyparlamentarnej Grupy Łącznikowej, której celem jest współpraca 
parlamentarzystów z Ukrainy, Rosji i innych krajów i promowanie dialogu w celu 
deeskalacji konfliktu. W tym celu zainicjowano wiele spotkań parlamentarzystów  
z Ukrainy i Rosji. Rolę w obserwacji wyborów omówiono powyżej.  

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka,
8
 wspólnie z Wysokim 

Komisarzem do Spraw Mniejszości Narodowych, na zaproszenie władz ukraińskich 
w dniach 18.03-12.05.2014 prowadziło Misję Oceniająca Przestrzeganie Praw 
Człowieka w 8 miejscowościach i ich otoczeniu. Członkowie Misji spotykali się  
z przedstawicielami rządu, lokalnych władz, partii politycznych, organizacji 
międzynarodowych, cywilnej społeczności lokalnej i mniejszości narodowych. 
Przygotowano Raport z przeprowadzonej misji z rekomendacjami i wnioskami,  

                                                           
6
 www.osce.org/fsc (pobrano 2.12.2014.r.) 

7
 www.oscepa.org (pobrano 3.12.2014.r.) 

8
 www.osce.org//odihr (pobrano 3.12.2014.r.) 

http://www.osce.org/fsc
http://www.osce.org/odihr


99 
____________________________________________________________________________

 

a także dotyczący pogarszającej się sytuacji Romów na Ukrainie w rezultacie 
istniejącego konfliktu. Rolę w obserwacji wyborów omówiono powyżej. 

Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych
9
 wielokrotnie podróżował 

na Ukrainę włączając podróż na Krym, kiedy przygotowywano odłączenie go od 
Ukrainy. Skupiał wysiłek na obniżeniu napięć pomiędzy ludnością mówiącą po 
ukraińsku i rosyjsku. Prace również skoncentrował na sytuacji Krymskich Tatarów  
i innych w przeszłości deportowanych ludzi, a także Ukraińców mówiących 
językiem ukraińskim na półwyspie. Jeśli prawa człowieka, włączając prawa 
mniejszości narodowych, nie są respektowane, wówczas istnieje ryzyko 
wewnątrzetnicznych napięć a nawet konfliktu. 

Przedstawicielka OBWE do spraw Wolności Mediów
10

 wielokrotnie 
podróżowała na Ukrainę w 2014 roku, osobiście oceniając sytuację wolności 
mediów. Odnotowała kilkadziesiąt ataków na dziennikarzy na Ukrainie  
i w otoczeniu. Przygotowała raport odzwierciedlający problem wolności mediów na 
Ukrainie w latach 2013 i 2014. Zorganizowała dyskusję okrągłego stołu na temat 
bezpieczeństwa dziennikarzy z przedstawicielami z Ukrainy i rosyjskich związków 
dziennikarzy.  

Koordynator Projektu OBWE na Ukrainie
11

 (PCU) jest stałym 
przedstawicielem OBWE na tym terenie. Prowadzi szereg projektów w odpowiedzi 
na kryzys na Ukrainie, włączając w to Projekt Dialogu Narodowego. Na 
zaproszenie władz Ukrainy, w terminie 20.03-30.04.2014 r., rozmieszczono zespół 
międzynarodowych ekspertów, jako część Projektu Dialogu Narodowego, aby 
zidentyfikować obszary przyszłych działań OBWE wspomagających budowę 
zaufania pomiędzy różnymi partiami ukraińskiego społeczeństwa. Projekt był 
przeprowadzony przez Koordynatora Projektu OBWE na Ukrainie, Ambasadora 
Chorwacji, Hidajet Biscewic. Zespół spotykał się z władzami lokalnymi, instytucjami 
pozarządowymi, gromadząc informacje dotyczące spraw politycznych, 
humanitarnych, mniejszości narodowych i innych. Starano się wypracować 
mechanizmy ułatwiające dialog. Problemy te były rozważane również w kwietniu  
w Wiedniu, na posiedzeniu Stałej Rady. W jej ramach miały miejsce dwa 
wydarzenia: konferencja międzynarodowa w Oddesie, która skupiła ekspertów  
z 11 krajów i 10 regionów Ukrainy, ułatwiających dialog, żeby poprawić 
umiejętności ukraińskich mediatorów oraz w Kijowie okrągły stół, gdzie OBWE  
i cywilni społeczni aktywiści dyskutowali o możliwości poprawy przejrzystości 
działań OBWE wobec ukraińskiej społeczności. Ponadto w Charkowie 
zaprezentowano władzom opracowania dotyczące edukacji dzieci w celu 
uniknięcia ryzyka zagrożeń pochodzących od materiałów wybuchowych (amunicji, 
min itp.). PCU, wspólnie z ministrem Spraw Wewnętrznych i Narodowym 
Stowarzyszeniem Dziennikarzy, zaprezentowało przewodnik o wzajemnym 
oddziaływaniu na siebie (interakcji) pomiędzy dziennikarzami i funkcjonariuszami 
policji podczas imprez masowych i sytuacji kryzysowych (Interaction Between 
Journalists and Police Officers Turing Mass Events and Crisis Situations). Celem 
było zmniejszenie napięcia podczas działań pomiędzy niskiej rangą 
funkcjonariuszami policji a dziennikarzami. 

                                                           
9
 www.osce.org/hcnm (pobrano 01.12.2014.r.) 

10
 www.osce.org/fom (pobrano 05.12.2014.r.) 

11
 www.osce.org/ukraine (pobrano 05.12.2014.r.) 

http://www.osce.org/hcnm
http://www.osce.org/fom
http://www.osce.org/ukraine
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Z przedstawionego zaangażowania Przewodnictwa OBWE, a także 
poszczególnych instytucji i struktur organizacji wynika, jak dużą rolę ona odgrywa 
na obszarze objętym konfliktem i w jego otoczeniu. Wynika to również  
z członkostwa Rosji i Ukrainy w OBWE i możliwości wykorzystania wszystkich 
instrumentów i mechanizmów, jakimi dysponuje ta organizacja, które w większości 
są akceptowane przez strony zaangażowane w konflikt.  
 

Streszczenie 
Artykuł zajmuje się wybranymi aspektami działalności Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, dotyczącymi wydarzeń na Wschodzie.  
Szczególnie podkreślono rolę, jaką spełnia przewodnictwo Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której to członkami są państwa 
zaangażowane w konflikt.  

Przedstawiono zaangażowanie różnych instytucji i struktur OBWE 
działających na rzecz ustabilizowania sytuacji w tym regionie. 

Ponadto wskazano na możliwości wykorzystania mechanizmów, jakimi 
dysponuje OBWE w sytuacjach kryzysowych. 

Pokazano również możliwości czynnego uczestniczenia państw 
członkowskich OBWE w działaniach zmierzających do ograniczenia napięcia  
w rejonie trwającego konfliktu. 

 
Summary 
The article deals with selected aspects of the activity of the Organization 

for Security and Co-operation in Europe concerning the events in the East. 
In particular, the role of the leadership of the Organization for Security and  

Co-operation in Europe was stressed whose member countries are engaged in the 
conflict. 

The engagement of various OSCE institutions and structures and their actions 
towards a stabilization in the region was discussed.  

In addition, the possibilities of using mechanisms at the disposal of the OSCE 
in crisis situations were pointed out.  

The possibilities of active participation of the OSCE member countries  
in actions aiming to reduce tensions in the conflict region were also shown. 
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Wiesław OTWINOWSKI, Andrzej BOLEWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

KONTROLA SZKOLENIA MOBILIZACYJNEGO  
A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 

 
 

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną wartością zarówno dla pojedynczego 
człowieka, jak i dla państw i narodów. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i jego 
satelitów oraz upadku muru berlińskiego, a także bloku militarnego, jakim był Układ 
Warszawski, trzeba było przeorientować cały system bezpieczeństwa. Kraj nasz 
wówczas znalazł się w pewnej próżni bez gwarancji bezpieczeństwa. Rząd polski 
starał się wyjść z tej osamotnionej sytuacji, zawierając szereg umów 
międzynarodowych, między innymi z sąsiadami, które zagwarantowałyby Polsce 
bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia. Władze Polski zdawały sobie sprawę  
z tego, że Polska nie może zostać bez gwarancji pokojowych, nienaruszalności 
granic. W związku z tym podjęto działania, które miały przybliżyć Polskę,  
a zarazem nasze siły zbrojne do NATO. Zaczęto wykuwać mozolnie sukces 
wstąpienia naszego kraju do NATO. Prezydent RP, Rząd RP oraz nasza 
dyplomacja przystąpili do ofensywy, która przyniosła sukces Polsce po dzień 
dzisiejszy, zostaliśmy pełnoprawnym członkiem paktu Północnoatlantyckiego. 
Nasze gwarancje bezpieczeństwa stały się faktem realnym. Miało to miejsce  
w dniu 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri w USA, kiedy to 
minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek złożył podpis pod aktem 
ratyfikującym Traktat Waszyngtoński w obecności sekretarz stanu USA Madeleine 
Albright. Marzenia stały się faktem, staliśmy się pełnoprawnym członkiem Sojuszu, 
wróciliśmy do należnego nam miejsca w Europie i systemie bezpieczeństwa. 

Zakres przemian, jakie nastąpiły od 1989 roku po dzień dzisiejszy we 
wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania SZ RP nie ma odniesienia 
w dotychczasowej historii. Wprowadzane zmiany w strukturach i stanie liczebnym 
sił zbrojnych, spowodowały między innymi rozformowanie lub przeformowanie 
szeregu jednostek i instytucji wojskowych, likwidację części garnizonów 
wojskowych oraz duże zmiany w dyslokacji podległych wojsk. Ważnym 
wydarzeniem było wprowadzenie nowej organizacji MON1 i zasad jego 
funkcjonowania oraz powołania nowego organu dowodzenia jakim jest Dowództwo 
Wojsk Lądowych i Wojska specjalne. Od 2010 roku zniesiono przymusowy pobór, 
a w miejsce zasadniczej służby wojskowej wprowadzono uzawodowienie armii. Od 
pierwszego stycznia 2014 roku wprowadzono nową strukturę dowódczą SZRP, 
powołując Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych i Dowództwo Operacyjne 
Sił Zbrojnych, zmianie uległa również rola Sztabu Generalnego WP, która polega 
na planowaniu strategicznym i doradczym dla Ministra Obrony Narodowej.  

Restrukturyzując siły zbrojne duży nacisk położono na armię mniejszą, ale 
nowoczesną i mobilną oraz pod każdym względem kompatybilną ze strukturami 
NATO. Wymaga to od naszych sił zbrojnych również interoperacyjności na niwie 
planowania i szkolenia mobilizacyjnego. Obecnie stan liczebny sił zbrojnych  
w czasie pokoju liczy 120 tysięcy żołnierzy. Na czas wojny stan liczebny sił 

                                                           
1
 Na czele MON stoi cywilny Minister Obrony Narodowej. 
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zbrojnych powiększa się znacznie w wyniku mobilizacji powszechnej.
2
 Od 2010 

roku posiadamy armię zawodową. To również ma duże znaczenie i wpływ na 
gromadzenie rezerw osobowych na potrzeby uzupełniania jednostek wojskowych. 
Terenowe Organy Administracji Wojskowej muszą posiadać w swoich zasobach 
odpowiednią ilość rezerw osobowych. Sytuacja ta stwarza nowe wyzwania przed 
siłami zbrojnymi i całym systemem mobilizacyjnym.  

Wiadomo, że w czasie pokoju głównie ze względów politycznych, społecznych 
i ekonomicznych wszystkie państwa na świecie, a w tym i Polska utrzymują swoje 
armie w ograniczonym zakresie stanowiącym tylko zalążek wojsk przewidzianych 
na wypadek „W”. 

Siły Zbrojne RP obecnie w czasie pokoju są w dużym stopniu skadrowane. 
Stopień ich ukompletowania wyraża się wskaźnikiem procentowym ewidencyjnego 
stanu osobowego czasu pokojowego w stosunku do stanu czasu wojennego. Przy 
takim stopniu skadrowania duże są potrzeby mobilizacyjne, które są brakującą 
liczbą żołnierzy rezerwy przeznaczonych do uzupełniania mobilizacyjnie 
rozwijanych jednostek wojskowych zgodnie z etatem wojennym. Dlatego jest to 
problem niebagatelny, który należy rozpatrywać w aspekcie ilościowym  
i jakościowym. Potrzeby mobilizacyjne sił zbrojnych w okresie pokoju wynikają  
z konieczności utrzymywania gotowości mobilizacyjnej wojsk, która określa stopień 
przygotowania ich do terminowego wykonania zadań mobilizacyjnych. 
Dotychczasowe założenia operacyjne nie przewidują zmniejszania liczby zadań 
mobilizacyjnych, co w powiązaniu z dalszym kadrowaniem wojsk powoduje 
niewątpliwie dalsze zwiększenie potrzeb mobilizacyjnych w zakresie rezerw 
osobowych. W sytuacji zmniejszania liczebności i struktur organizacyjnych sił 
zbrojnych czasu pokoju tylko dobrze zorganizowany i właściwie funkcjonujący 
system mobilizacyjny

3
 jest podstawą funkcjonowania sił zbrojnych oraz ich 

przygotowań obronnych. Sprawne i niezawodne rozwinięcie wojsk zależne jest od 
posiadania sprawnego i niezawodnego systemu mobilizacyjnego, w którym każde 
ogniwo ma do spełnienia bardzo ważną rolę, jego działanie warunkuje działanie 
pozostałych elementów tego systemu. System mobilizacyjny musi być ciągle 
doskonalony i dostosowany do obecnych realiów, nie można przyjąć, że raz 
opracowany system będzie nam służył i funkcjonował bez zakłóceń przez wiele lat. 
Poprawne funkcjonowanie systemu obronnego państwa zależy od jakości  
i skuteczności przygotowań prowadzonych we wszystkich jego segmentach. 

Jednym z ważnych elementów kierowania każdą działalnością w układzie 
militarnym jak i pozamilitarnym jest kontrola, której wyniki powinny obrazować 
stopień przygotowania podległych ogniw, struktur organizacyjnych do wykonania 
postawionych zadań. Kontrole gotowości mobilizacyjnej jednostek wojskowych  
i Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) są jednym z elementów 
systemu mobilizacyjnego SZ RP, a w tym szkolenia mobilizacyjnego oraz 
zachowania tajemnicy prac mobilizacyjnych. Kontrola jest końcową funkcją 
zarządzania, która ma na celu sprawdzenie efektów planowania i stawiania zadań 
oraz sposobu ich wdrażania w życie. Kontrola dostarcza szeregu informacji, które 
mogą być wykorzystane w bieżącym zarządzaniu oraz w kolejnych cyklach 

                                                           
2
 Przyjmuje się, że na czas wojny siły zbrojne rozrastają się trzykrotnie w stosunku do stanu 
pokojowego. 

3
 Uporządkowany wewnętrznie układ elementów, założeń oraz zasad i norm regulujących jego 
funkcjonowanie w okresie pokoju, kryzysu i wojny. 
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planistycznych. Jej rezultaty stanowią podstawę do uaktualniania posiadanych 
danych o sytuacji i realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Kontrola 
realizowana jest przez: 

 ustanowienie elementów zarządzania i koordynacji działań; 

 organizację synchronizacji działań; 

 monitorowanie sytuacji. 
Mówi się, że kontrola daje możliwość kierownikom śledzenie skuteczności 

planowania [...] oraz podejmowania w razie potrzeb działań korygujących.
4
 Wnioski 

z kontroli pozwalają zespołowi planowania podejmować działania mające na celu 
korygowanie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a zaplanowanym. 
Ważnym elementem kontroli powinno być udzielanie pomocy kontrolowanym, 
gdzie często o tym się zapomina. Kontrolę nie należy traktować jako zło, lecz 
trzeba ją traktować jako obserwowanie, ustalanie (wykrywanie) stanu faktycznego, 
porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko 
zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym organom o dokonanych 
spostrzeżeniach, bez decydowania jednak o zmianie kierunku działań. 

Tylko prowadzona na właściwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym 
kontrola pozwala wykryć w zarodku wszelkie nieprawidłowości i zawczasu je 
wyeliminować. Należy prowadzić ją rzetelnie, wnikając głęboko w proces szkolenia 
mobilizacyjnego oraz studiując przyczyny zauważonych niedociągnięć, 
a jednocześnie należy okazywać jak najdalej idącą pomoc jego organizatorom. Tak 
prowadzone kontrole szkolenia mobilizacyjnego przynoszą zakładane efekty 
wówczas, gdy są dobrze przygotowane i przeprowadzone. 

Proces planowania jest działaniem wysoce kreatywnym, wymagającym 
czasem intuicyjnych rozwiązań, jednak powinien opierać się na zawartych w teorii 
zarządzania ogólnych zasadach planowania, do których Koziński zalicza: 

 zasadę chronologicznej kolejności planowania i działania;zasadę 
hierarchiczności planowania; 

 zasadę adekwatności planowania do aktualnych i przewidywalnych 
warunków; 

 zasadę współdziałania kompetentnych podmiotów; 

 zasadę poparcia ze strony naczelnego kierownictwa; 

 zasadę integracji planowania i kontroli. 
Do działalności planistycznej należy przykładać dużą wagę, gdyż od dobrze 

zaplanowanego przedsięwzięcia zależy sukces, efekt końcowy. Końcowym 
efektem działalności planistycznej są plany, które wskazują podmiotom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo procedury działania i umożliwiają im szybką  
i właściwą reakcję na zagrożenia aby uniknąć zaskoczenia. 

Człowiek jest istotą ułomną mający skłonności do popełniania błędów  
w swojej działalności i dlatego aby temu zapobiec szczególnie w działalności 
mobilizacyjnej

5
 w SZRP w czasie pokoju bardzo ważne zadanie do spełnienia ma 

kontrola, której zadaniem jest wykrywanie i eliminowanie wszelkich niedociągnięć, 

                                                           
4
 A.F. James, R. Stoner, E. Freeman, Daniel R. Gilbert Jr.: Kierowanie. Warszawa, s. 536 

5
 Działalność mobilizacyjna – całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, 
szkoleniowych, zaopatrzenia materiałowego i finansowego, realizowanych przez poszczególne 
szczeble kierowania w celu przygotowania i przeprowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek 
wojskowych. W. Otwinowski, „Myśl Wojskowa” nr 6/2001, s.72. 
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stwierdzenie stanu przygotowań oraz stwierdzenie czy całe siły zbrojne są zdolne 
do wykonania przydzielonych zadań. Kontroli podlega struktura podmiotowa  
i przedmiotowa systemu mobilizacyjnego sił zbrojnych. Kontrola powinna zapewnić 
kierownictwu resortu, a w tym Dowódcom Rodzaju Sił Zbrojnych wiarygodnych 
informacji o przygotowaniu dowództw, oddziałów i pododdziałów do wykonania 
przewidzianych dla nich zadań mobilizacyjnych oraz o stałej gotowości 
mobilizacyjnej podległych im jednostek wojskowych. Działalność ta powinna 
polegać na badaniu stanu realizacji zaplanowanych i nakazanych do wykonania 
przedsięwzięć, a także na ustaleniu przydatności wprowadzonych założeń 
organizacyjno – funkcjonalnych. Ważnym elementem kontroli powinno być 
udzielanie pomocy kontrolowanym podmiotom, o czym często zapominamy. 
Gotowość mobilizacyjna jest zbyt poważną dziedziną, aby oceniać ją tylko 
i wyłącznie na podstawie subiektywnych meldunków wykonawców. Tutaj należy 
oceniać ją na podstawie wyszkolenia mobilizacyjnego, kadry, żołnierzy rezerwy 
oraz pracowników wojska, które jest jednym z ważnych komponentów gotowości 
mobilizacyjnej. Szkolenie mobilizacyjne powinno być objęte stałym nadzorem  
i kontrolą,

6
 prowadzoną zgodnie z obowiązującą instrukcją

7
 i metodyką 

planowania, organizacji, prowadzenia ćwiczeń mobilizacyjnych w siłach zbrojnych, 
w których zostały określone zasady planowania, organizacji i prowadzenia oraz 
kompetencje i zadania poszczególnych organów dowodzenia. Kontroli nie należy 
traktować jak zła, lecz trzeba ją traktować jako pomoc, obserwowanie, ustalanie 
stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie 
przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym organom  
o dokonanych spostrzeżeniach, bez decydowania jednak o zmianie kierunku 
działań. 

W kontroli szkolenia mobilizacyjnego powinna być wykorzystywana zarówno 
kontrola jak i nadzór, jednak z różnym nasileniem na konkretnych szczeblach 
dowodzenia. Działalność kontrolna w szkoleniu mobilizacyjnym powinna dotyczyć 
sprawdzenia umiejętności kadry w dziedzinie: 

- określenia potrzeb operacyjnych dotyczących systemu mobilizacyjnego; 
- sposobów zabezpieczania procesów mobilizacyjnego rozwijania jednostek 

wojskowych (wojsk); 
- wielkości i sposobów utrzymania ustalonych zapasów mobilizacyjnych; 
- sposobów utrzymania dobrej kondycji wyszkoleniowej żołnierzy rezerwy, 

będących na przydziałach mobilizacyjnych; 
- organizacji szkolenia i doskonalenia umiejętności kadry rezerwy 

(zwłaszcza kadry oficerskiej), będącej na przydziałach mobilizacyjnych; 
- sposobów wykorzystania gospodarki narodowej na potrzeby mobilizacyjne 

jednostek wojskowych; 
- uwzględniania problematyki mobilizacyjnej w ćwiczeniach i treningach 

sztabowych; 
- zasad zachowania tajemnicy prac mobilizacyjnych.  

                                                           
 
6
 W języku potocznym oba te terminy są używane dla oznaczenia funkcji zapewnienia prawidłowości 
działania organów i osób odpowiedzialnych za system. Często w praktyce nie uwzględnia się różnicy, 
jaka zachodzi między tymi pojęciami, czasem nawet celowo zaciera się tę różnice. 

7
 Instrukcja o planowaniu działalności bieżącej oraz kontrolnej i rozliczeniowo-zadaniowej w SZ RP – 
sygn. szkol. 756/93. 
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Również działalność kontrolna w szkoleniu mobilizacyjnym powinna dotyczyć 
sprawdzenia umiejętności żołnierzy rezerwy w realizacji zadań postawionych przez 
przełożonych. 

Natomiast nadzór należy traktować jako pojęcie szersze od kontroli, ponieważ 
tutaj w grę wchodzi prawo wydawania poleceń, co do zmiany kierunków działania. 
Natomiast nadzoru nie można ograniczyć wyłącznie do obserwacji i ustaleń stanu 
faktycznego. Nadzór musi być ciągły i skuteczny. 

Tylko prowadzona na właściwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym 
kontrola pozwala wykryć w zarodku wszelkie nieprawidłowości i zawczasu je 
wyeliminować. Każdą kontrolę należy prowadzić rzetelnie i wnikliwie głęboko 
wchodząc w proces szkolenia oraz studiując przyczyny zauważonych 
niedociągnięć, a jednocześnie okazywać jak najdalej idącą pomoc kontrolowanym. 
Rzetelne i wiarygodne oceny uzyskane z przeprowadzonych kontroli stanowią 
dużą skarbnicę wiedzy, którą przełożeni powinni wykorzystywać w ocenie sytuacji 
wyszkoleniowej, która wraz z zadaniami stanowi bazę wyjściową do dalszego 
planowania i organizowania szkolenia. 

Inicjatorem i koordynatorem kontroli szkolenia mobilizacyjnego w Siłach 
Zbrojnych RP powinien być Sztab Generalny WP, a w poszczególnych rodzajach 
sił zbrojnych dowódcy RSZ, którzy powinni brać czynny udział w tej działalności 
w podległych sobie jednostkach wojskowych.  

Wszelkie kontrole, w tym i kontrola szkolenia mobilizacyjnego przynoszą 
zakładane efekty wówczas, gdy są dobrze przygotowane i przeprowadzone. 
Wymaga to właściwego przygotowania kadry oficerskiej biorącej udział  
w komisjach kontrolnych, a także niezbędnej dokumentacji. W czasie kontroli 
należy z pełną determinacją przeciwdziałać rutyniarstwu, formalizmowi  
i tendencyjnemu ocenianiu kontrolowanych jednostek i instytucji wojskowych.  

Należy pamiętać, że działalność kontrolna nie może i nie powinna kończyć się 
na omówieniu jej wyników oraz napisaniu protokołu, ale na dokładnej analizie 
stwierdzonych niedociągnięć, ustaleniu ich przyczyny i postawieniu zadań 
mających na celu ich szybkie i sprawne usuniecie. Wyniki kontroli winny być 
właściwie wykorzystane przez dowódców wszystkich szczebli do ustalenia 
przyczyny powstania wszelkich niedociągnięć.  

Dotychczasowe kontrole szkolenia mobilizacyjnego wskazują na 
zróżnicowanie w opanowaniu wiedzy mobilizacyjnej przez kadrę różnych jednostek 
i instytucji wojskowych, co ma odbicie w późniejszym kierowaniu procesem 
mobilizacyjnym i szkoleniem mobilizacyjnym. 

Autor uważa, że ważnym osiągnięciem w działalności mobilizacyjnej będzie 
zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego kontroli. Działalność ta, 
prowadzona w sposób fachowy przez właściwe komisje pozwoli na odpowiednio 
wcześniejsze sygnalizowanie niekorzystnych zjawisk w systemie mobilizacyjnym  
w tym w podsystemie szkolenia, a także podejmowanie działań uprzedzających 
sytuacje kryzysowe. Jest to działalność odpowiadająca standardom NATO  
w dziedzinie utrzymywania stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej sił zbrojnych. 
Szkolenie wojsk, odpowiadające współczesnej myśli wojskowej i postępowi 
technicznemu jest podstawową działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju.  
Z uwagi na powszechne stosowanie w szkoleniu sprzętu technicznego, coraz 
nowocześniejszego i droższego w eksploatacji, proces szkolenia również staje się 
coraz droższy. W związku z powyższym szkolenie powinno być skuteczne i bardzo 
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dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym. Nie stać nas na 
marnotrawienie pieniędzy i czasu. 

Słownik języka polskiego słowo skuteczny określa jako „dający pozytywne, 
pożądane wyniki, wywołujący zamierzony skutek”.

8
  

Pojęcie skuteczności zarówno w prakseologii oraz teorii organizacji  
i zarządzania jest ściśle związane ze stopniem osiągania zamierzonego celu.  
T. Kotarbiński określone działanie nazywa skutecznym wtedy, „gdy w jakimś 
stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel”.

9
 

Miarą skuteczności jest, zatem stopień osiągnięcia zamierzonego celu. Przy 
ocenie skuteczności nie bierze się pod uwagę kosztu.

10
 Koszt natomiast 

uwzględniany jest w efektywności. 
Słownik języka polskiego efektywność ekonomiczną określa jako rezultat 

działalności gospodarczej, określony przez stosunek uzyskanego efektu do 
nakładu.

11
 

Na skuteczność, czyli poziom wyszkolenia poszczególnych ogniw 
organizacyjnych wojska mają wpływ następujące czynniki, do których zaliczamy: 

- wymiar czasowy realizacji programu szkolenia; 
- ilość środków materiałowych jedno i wielorazowego użytku 

zabezpieczających proces szkolenia; 
- możliwość wykorzystania sprzętu bojowego i środków transportowych; 
- stan ukompletowania oraz fachowość kadry dowódczej i instruktorskiej 

prowadzącej szkolenie; 
- stan bazy szkoleniowej jednostki; 
- predyspozycje fizyczne i psychiczne szkolonych żołnierzy; 
- kontrole bieżące i kontrole wyrywkowe. 
W czasie przeprowadzonych badań bardzo wysoko oceniono wpływ kontroli 

na oczekiwaną efektywność szkolenia mobilizacyjnego, bo aż przez 34,8% 
respondentów oceniło właśnie wpływ kontroli na efektywność szkolenia 
mobilizacyjnego. 

Rozkład ocen na oczekiwaną efektywność szkolenia mobilizacyjnego 
przedstawia poniższy rysunek. 

Z dotychczasowej obserwacji i praktyki wynika, że w większości przypadków 
wyniki kontroli, przedstawiane w protokołach komisji nie były właściwie 
wykorzystane przez zainteresowane jednostki i instytucje w siłach zbrojnych. 
Zwykle, po formalnym zapoznaniu się z ich treścią przez szefów instytucji, były one 
kierowane do akt, gdzie czekały na lepsze czasy. Tymczasem powinny być one 
poddane dokładnej analizie, a następnie w formie konkretnych zadań przekazane 
do odpowiedzialnych instytucji i jednostek wojskowych. Prowadzone kontrole 
wykazują jednoznacznie, że nie solidne podejście do uwag pokontrolnych 
powodowało ponowne stwierdzanie nieprawidłowości, które powtarzały się 
wcześniej w czasie kolejnych kontroli jednostek i instytucji wojskowych. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli stwierdzone niedociągnięcia w zakresie 
ćwiczeń żołnierzy rezerwy negatywnie wpływają na jakość uzupełnień. Ćwiczenia 
poprzedzające nadanie przydziałów są optymalnym sposobem sprawdzenia 

                                                           
8
 Słownik języka polskiego. Warszawa 1981, t III 

9
 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1975, s. 113 

10
 J Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie. Warszawa 1979, s. 225 

11
 Słownik języka polskiego. Warszawa 1981, t. I 
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przydatności danej osoby na wyznaczone stanowisko. Również istotne jest 
systematyczne prowadzenie ćwiczeń żołnierzy rezerwy posiadających nadane 
przydziały celem utrwalenia posiadanych kwalifikacji oraz zapoznania tych osób ze 
zmianami zachodzącymi w zakresie wyposażenia i uzbrojenia jednostek. W ocenie 
Izby nieprawidłowości te zostały spowodowane zaniedbaniami ze strony 
dowódców jednostek wojskowych oraz brakiem właściwego nadzoru.

12
 

 

Rysunek nr 1: Ocena wpływu kontroli szkoleniowych na efektywność szkolenia 

mobilizacyjnego (dane w %) 
 

 
Żródło: Opracowanie na podstawie badań 

 

Osiągnięcie oczekiwanej efektywności w działalności mobilizacyjnej nie 
będzie możliwe bez systematycznych kontroli szkolenia mobilizacyjnego. 
Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają zasadę, że system mobilizacyjny,  
a w tym podsystem szkolenia mobilizacyjnego powinien być poddawany ciągłej 
kontroli w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń, które w efekcie 
mogłyby wywierać szkodliwy wpływ na gotowość mobilizacyjną jednostek 
wojskowych. Najbardziej skuteczną formą kontroli w tej dziedzinie, co potwierdzają 
badania naukowe - 12%, są ćwiczenia mobilizacyjne przeprowadzone  
z zaskoczenia i obejmujące określony segment systemu mobilizacyjnego jednostek 
wojskowych, TOAW, organów dowodzenia. W ten sposób są tworzone warunki do 
sprawdzenia nie tylko rzeczywistego stanu gotowości mobilizacyjnej jednostek 
wojskowych, ale również wszystkich ogniw dowodzenia i zabezpieczenia, 
biorących udział w tym złożonym procesie. Tylko na takiej podstawie można 
analizować sprawność i niezawodność całego systemu mobilizacyjnego SZRP  
w tym podsystemu mobilizacyjnego, a także ustalić kierunki dalszego 
doskonalenia.

13
 

                                                           
12

 Informacja o wynikach kontroli nadawania przydziałów mobilizacyjnych do obsady stanowisk 
służbowych i pracowniczych określonych w etatach instytucji i jednostek wojskowych na czas wojny, 
NIK Departament obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2008, s. 27 

13
 W. Otwinowski, „Myśl Wojskowa”, nr 1/2001, s. 142 
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W okresie intensyfikacji zmian strukturalno-dyslokacyjnych w siłach zbrojnych 
główną formą kontroli systemu mobilizacyjnego w tym podsystemu szkolenia 
mobilizacyjnego w SZRP powinny być realizowane kontrole problemowe, którymi 
należy objąć wszystkie szczeble dowodzenia w Siłach Zbrojnych. Wnioski z tych 
kontroli powinny stanowić podstawę do oceny słuszności przyjętych rozwiązań 
organizacyjnych i planistycznych oraz do wprowadzania bieżących korekt.  

W ostatnim okresie czasu zrezygnowano z rozmachu prowadzenia ćwiczeń 
mobilizacyjnych w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy. Z tej 
formy ćwiczeń nie wolno jednak nam zrezygnować całkowicie, gdyż to właśnie  
w czasie ćwiczeń można weryfikować wprowadzanie nowych rozwiązań oraz 
można sprawdzić poziom wyszkolenia kadry i żołnierzy rezerwy będących na 
przydziałach mobilizacyjnych, ich przydatność na przydzielonych stanowiskach 
(funkcjach). Taka kontrola mogłaby stanowić podstawę do planowania szkolenia 
mobilizacyjnego żołnierzy rezerwy i weryfikacji form tego szkolenia. 

Obecna sytuacja międzynarodowa na świecie, a szczególnie tocząca się  
u granic naszego kraju, wojna ukraińsko-rosyjska, powinna być poważnym 
sygnałem do zwiększenia częstotliwości ćwiczeń mobilizacyjnych jako jednej z 
form szkolenia mobilizacyjnego, które może zapewnić bezpieczeństwo państwa w 
sytuacji zagrożenia suwerenności. 

 
Wnioski  
Na podstawie przeprowadzonych badań i przeprowadzonych obserwacji 

można wyciągnąć szereg wniosków: 
- Obecny poziom przygotowań mobilizacyjnych w SZRP oraz wiedzy 

mobilizacyjnej kadry wskazują na konieczność nadania większej rangi 
problematyce szkolenia mobilizacyjnego oraz kontroli tego szkolenia. 
Obowiązujące w tym zakresie zasady programowe i organizacyjne nie  
w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom SZRP i standardom 
mobilizacyjnym NATO. 

– Szkolenie mobilizacyjne nie jest przez wszystkich decydentów właściwie 
doceniane, co przenosi się na kolejne szczeble dowodzenia, włącznie do 
jednostek mobilizujących i TOAW oraz szkolnictwa wojskowego. Efektem 
tego jest niepokojące obniżenie wiedzy mobilizacyjnej wśród kadry, które  
z kolei skutkuje obniżeniem poziomu prac mobilizacyjnych oraz stałej 
gotowości mobilizacyjnej wojsk, a tym samym wpływa negatywnie na 
bezpieczeństwo państwa. Należy temu przeciwdziałać wszystkimi 
dostępnymi środkami. 

– W szkoleniu mobilizacyjnym na szczeblu SZRP więcej uwagi należy 
poświęcić doskonaleniu umiejętności kadry dowódczej RSZ, OW, 
Korpusów oraz jednostek i instytucji wojskowych w kierowaniu 
przygotowaniem i mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek wojskowych. 
Szczególną uwagę należy poświęcić dowódcom i komendantom 
odpowiedzialnym za stałą gotowość mobilizacyjną i przebieg mobilizacji 
podległych wojsk. Powinni oni osobiście prowadzić główne zajęcia 
szkoleniowe i treningi mające na celu nauczanie i doskonalenie kadry 
zajmującej najważniejsze stanowiska służbowe oraz przewidzianej do 
pełnienia określanych funkcji w przygotowaniu mobilizacji. 
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– W szkoleniu należy eksponować zagadnienia związane z zachowaniem 
stałej gotowości mobilizacyjnej, uruchamianiem mobilizacji, reagowaniem 
na ataki terrorystyczne, cyberterroryzm, utrzymywaniem współdziałania  
z organami zabezpieczającymi proces mobilizacji, zbieraniem informacji  
o przebiegu rozwinięcia jednostek (pododdziałów), opracowaniem 
wiarygodnych meldunków oraz z podstawami prawnymi mobilizacji.  
Z praktyki wynika, że kierowanie mobilizacyjnym rozwinięciem często ma 
charakter improwizacji i odbywa się w napiętej i nerwowej atmosferze. Nie 
przyczynia się to do sprawnego przebiegu tego procesu. W szkoleniu 
mobilizacyjnym należy uczyć racjonalnego i celowego działania, gdyż tylko 
takie zapewnia niezawodne i terminowe wykonanie zadań, ale temu 
powinna służyć kontrola, która powinna wychwycić wszelkie mankamenty 
szkolenia. 

– Brak korelacji tematycznej w procesie szkolenia mobilizacyjnego pomiędzy 
wszystkimi jego szczeblami wymusza konieczność opracowania 
jednolitego programu z uwzględnieniem specyfiki Rodzaju Sił Zbrojnych. 

– Dwa razy w roku powinna być organizowana konferencja naukowa na 
temat problemów mobilizacji sił zbrojnych na bazie Zakładu Organizacji  
i Mobilizacji Wojsk AON oraz dowództwa Wojsk Lądowych, WLOP i MW 
oraz szkolnictwa wojskowego. Omówione problemy szkoleniowe powinny 
wskazać nowe zadania, cele i kierunki dalszego kształcenia kadry  
i żołnierzy.  

– Należy przywrócić roczne szkolenia i odprawy kierowniczej kadry 
mobilizacyjnej SZRP na szczeblu centralnym, operacyjnym i taktycznym, 
gdyż zapewniały one sprawne kierowanie działalnością mobilizacyjną  
i ocenę stanu przygotowania mobilizacyjnego w SZRP oraz wymianę 
praktycznych doświadczeń.

14
 

– Należy znacznie zwiększyć ilości godzin dydaktycznych na szkolenie 
mobilizacyjne, zwłaszcza w Wyższych Szkołach Oficerskich, Centrach  
i ośrodkach szkolenia, a także instytucjach i jednostkach wojskowych oraz 
Terenowych Organach Administracji Wojskowej (WSzW, WKU).  

– Niezbędnym warunkiem dokonania przełomu w szkoleniu mobilizacyjnym 
jest powołanie w Sztabie Generalnym WP komórki organizacyjnej, która 
spinałaby w jedną całość problematykę mobilizacyjną oraz 
koordynowałaby działalnością na szczeblu SZRP, a także realizowała by 
kontrolę szkolenia mobilizacyjnego w całych siłach zbrojnych. Również 
ważną i pilną sprawą jest powołanie Głównego Ośrodka Szkolenia Kadr 
dla mobilizacji, w którym szkolona byłaby kadra i pracownicy wojska oraz 
żołnierze rezerwy dla potrzeb wszystkich rodzajów sił zbrojnych.  

– Należy szerzej i śmielej włączać problematykę mobilizacyjną do ćwiczeń 
i treningów sztabowych oraz wykorzystywać takie formy szkolenia 
mobilizacyjnego, jak: dyskusje, seminaria, gry decyzyjne, prezentacje 
materiałów z kontroli szkolenia mobilizacyjnego oraz konsultacji 
zagranicznych.  
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 W. Otwinowski, Nowe kierunki działalności mobilizacyjnej w wojskach, „Myśl Wojskowa”, nr 6/2001,  
s. 81 
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– Szkolenie mobilizacyjne w siłach zbrojnych będzie bardziej efektywne, 
jeżeli będzie stanowić zorganizowany system, funkcjonujący praktycznie 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych w tym kontrola szkolenia 
mobilizacyjnego zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Kontrola w tym 
rodzaju szkolenia jakim jest szkolenie mobilizacyjne jest bardzo ważna, 
gdyż daje ona realny obraz rzeczywistego przygotowania sił zbrojnych do 
mobilizacyjnego powiększenia sił zbrojnych na czas kryzysu militarnego  
i wojny. 

Dobrze zorganizowane i prowadzone szkolenie mobilizacyjne w siłach 
zbrojnych oraz organach administracji rządowej i samorządowej, biorącej udział  
w zabezpieczeniu mobilizacji, jest jednym z podstawowych standardów NATO.  
W tym świetle trudne do wytłumaczenia jest wyraźne niedocenianie tej ważnej 
dziedziny szkolenia w SZRP. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu z pewnością 
przyczyni się do obniżenia poziomu prac mobilizacyjnych prowadzonych  
w wojskach i gospodarce narodowej, a to oznacza ograniczenie dyspozycyjności 
wojsk przewidzianych do obrony kraju.

15
 

 
Streszczenie 
Obecnie wszystkie państwa Europy, w tym i nasze siły zbrojne zmniejszają 

swoje stany osobowe na czas pokoju, a zarazem modernizują się. Wprowadza się 
do nich nowoczesne, precyzyjne i skuteczne środki walki oraz środki dowodzenia  
i zabezpieczenia logistycznego. Zmniejszanie stanów osobowych w siłach 
zbrojnych w czasie pokoju wymaga posiadania wyszkolonych rezerw osobowych, 
którymi można byłoby uzupełnić stany osobowe w czasie wojny. Sytuacja ta 
wymusza m. in. potrzebę posiadania sprawnego systemu mobilizacyjnego i bardzo 
dobrze wyszkolonej kadry i żołnierzy rezerwy, zdolnej do podejmowania wyzwań 
współczesności. Temu służyć ma szkolenie mobilizacyjne na wszystkich 
szczeblach dowodzenia.  

Jednym z ważnych elementów kierowania każdą działalnością w tym  
i szkoleniem mobilizacyjnym zarówno w układzie militarnym jak i pozamilitarnym 
jest kontrola, której wyniki powinny obrazować stopień przygotowania podległych 
ogniw, struktur organizacyjnych w tym i stanów osobowych do właściwego 
wykonania zadań. Szkolenie mobilizacyjne jako jeden z ważnych komponentów 
gotowości mobilizacyjnej powinno być objęte stałym nadzorem i kontrolą, gdyż jest 
to poważna dziedzina aby można było oceniać ją tylko i wyłącznie na podstawie 
subiektywnych meldunków wykonawców. 

 
Summary 
At present all countries in Europe, including our armed forces, reduce their 

personnel for the peace time while modernizing at the same time. Modern, precise 
and efficient means of fight, commanding and logistic security are introduced. The 
reduction of personnel during peace time requires the possession of trained 
reserve personnel that can be used during war. Such a situation requires the need 
to have a well-functioning system of mobilization and well-trained reservists able to 
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take up contemporary challenges. This is the purpose of mobilization training on all 
levels of commanding.  

One of important elements of managing each activity, including mobilization 
training in both military and nonmilitary system, is the audit whose results should 
portray the degree of preparation of cells and structures, including personnel, to 
the proper fulfillment of the tasks. Mobilization training as an important component 
of mobilization standby should be under constant audit and control, as it is a field 
too serious to be judged based on subjective reports of the staff. 
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DETERMINANTY EKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE I TRWAŁOŚĆ PAŃSTWA. SYSTEMOWA FILOZOFIA 

POSTRZEGANIA GOSPODARCZYCH PODSTAW BEZPIECZEŃSTWA RP 
 
 
Wstęp 
Przedmiotem badań niniejszego artykułu są uwarunkowania ekonomiczne 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca ma na celu przedstawić główne 
procesy i czynniki ekonomiczne oddziałujące na bezpieczeństwo wewnętrzne  
i trwałość państwa. Problem badawczy pracy koncentruje się przede wszystkim  
na ustaleniu ważniejszych determinantów ekonomicznych kształtujących 
bezpieczeństwo ekonomiczne RP. W pracy uznano, iż czynniki o podłożu 
ekonomicznym mają istotny wpływ na trwałość polskiego państwa. Ich 
oddziaływanie należy postrzegać nie tylko w wymiarze negatywnym, ale  
i pozytywnym. W niniejszym artykule przyjęto bowiem hipotezę, iż żadne państwo 
nie utrzyma swej trwałości, jeśli nie będzie się rozwijało w sferze gospodarczej. 
Państwo bezpieczne to takie, które rozwija się w aspekcie ekonomicznym. Takie 
ujęcie wynika z preferowanej w artykule systemowej filozofii postrzegania 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Odpowiedni stan gospodarki państwa przekłada 
się bowiem na inne systemowo powiązane ze sobą dziedziny kształtujące 
całościowo pojmowany system bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy to również 
naszego kraju. 

Podjęte w pracy badania przeprowadzono metodą krytycznej analizy źródeł. 
Umożliwi ona analizę konkretnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa, a następnie dokonanie stosownej syntezy pozwalającej przedstawić 
główne determinanty ekonomiczne kształtujące bezpieczeństwo Polski. 

Struktura niniejszego opracowania składa się z trzech części. Część pierwsza 
ma charakter ogólny i wprowadzający, mająca na celu zdefiniować podstawowe 
zagadnienia. Scharakteryzowano w niej również zidentyfikowane obecnie procesy  
i czynniki uwarunkowane ekonomicznie, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa 
państwa zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Biorąc pod uwagę 
tytuł artykułu skoncentrowano się przede wszystkim na czynnikach ze sfery 
wewnętrznej państwa. Jednak większość z nich uwarunkowana jest również 
oddziaływaniami płynącymi z zewnątrz. Dlatego oprócz czynników wewnętrznych 
omówiono na początku czynniki o charakterze zewnętrznym, kształtujące 
bezpieczeństwo państwa i wpływające również na jego bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Te ogólne rozważania odniesiono także do sytuacji kształtującej 
bezpieczeństwo RP. Zagadnienie to zostało zwłaszcza rozwinięte w następnej, 
drugiej części niniejszego opracowania. Przybliżono w niej procesy i czynniki 
ekonomiczne związane z sektorem gospodarczym, determinujące rozwój i trwałość 
państwa, w tym również polskiego państwa. Natomiast w trzeciej części pracy 
ukazano filozofię postrzegania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa 
narodowego w ujęciu systemowym. Całość pracy zamyka krótkie zakończenie oraz 
bibliografia. 
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Procesy i czynniki ekonomiczne oddziałujące na bezpieczeństwo 
państwa 

Na samym wstępie warto przybliżyć zagadnienie procesów i czynników 
ekonomicznych i powiązanego z nimi problemu bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa. 

Procesy ekonomiczne dotyczą podejmowania decyzji związanych  
z gospodarowaniem. Mogą być one rozpatrywane w skali mikro – w ramach 
poszczególnych jednostek gospodarczych czy instytucji, lub w skali makro –  
w aspekcie całej gospodarki narodowej. Właściwe gospodarowanie krajem  
ma wpływ nie tylko na dobrobyt obywateli, ale również jest niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowanie określonego państwa, w tym również w aspekcie 
jego bezpieczeństwa. 

Procesy ekonomiczne wpływające na stan bezpieczeństwa państwa 
powiązane są z zagadnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego konkretnego kraju, 
które dotyczy sfery gospodarczej. Bezpieczeństwo ekonomiczne samo w sobie 
może być zdefiniowane jako swoisty proces, charakteryzujący się zmienną 
dynamiką i intensywnością. Ów proces wyznaczają współzależności, zgodności  
i sprzeczności interesów państwa, stosowanych czynników gospodarowania, 
zarówno w wymiarze międzynarodowym (zewnętrznym), jak i efektywności 
wewnętrznego mechanizmu funkcjonowania gospodarki danego kraju. W takim 
ujęciu bezpieczeństwo ekonomiczne może być rozumiane nie tylko jako określony 
cel, lecz także jako następstwo toczących się procesów.

1
 Procesy te tworzą 

ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. 
Obecnie w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa (czy innych systemów 

bezpieczeństwa) brane są pod uwagę kwestie ekonomiczne. Coraz częściej 
zaliczane są one do istotnych uwarunkowań bezpieczeństwa. Sytuacja ta nie 
powinna dziwić, ponieważ determinanty ekonomiczne powiązane są ściśle z takimi 
podstawowymi wartościami, jak: ochrona poziomu życia obywateli, rozwoju 
gospodarczego państwa i zdolności do zapewnienia innych ważnych kategorii 
bezpieczeństwa. Ekonomia jest dlatego ważna w kształtowaniu bezpieczeństwa, 
gdyż gospodarka tworzy materialną bazę bezpieczeństwa w różnych dziedzinach 
państwa, które kształtują „ogólne” bezpieczeństwo narodowe kraju.

2
 

Na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa mają wpływ zarówno procesy 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Są one ze sobą ściśle powiązane, oddziałując 
wzajemnie na siebie. Na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa podstawowe 
znaczenie mają immanentne czynniki systemu gospodarowania, efektywność 
mechanizmu gospodarczego, a także struktura i sposób jego funkcjonowania.  
Na tak pojmowane bezpieczeństwo wewnętrzne państwa mają także wpływ 
czynniki i procesy zewnętrzne. Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie 
zewnętrznym oznacza brak zagrożeń ze strony zagranicznych podmiotów 
gospodarczych oraz wykorzystanie związków z zagranicznymi podmiotami dla 
rozwoju gospodarczego. Za przykład można podać procesy globalizacyjne, które  
w dużym stopniu wpłynęły na zmianę roli państwa w kształtowaniu polityki 
gospodarczej, w tym bezpieczeństwa narodowego. Rzeczywiście obecnie wiele 
decyzji gospodarczych podejmowanych jest na szczeblu organizacji i podmiotów 
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 W. Multan, Bezpieczeństwo międzynarodowe ery nuklearnej, PISM. Warszawa 1991, s. 22 
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 W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo WSGE. Józefów 2010, s. 31 
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ponadnarodowych czy korporacji transnarodowych. Także sytuacja gospodarcza  
w innych krajach czy na rynkach finansowych może przekładać się na pewne 
globalne tendencje, które oddziałują na bezpieczeństwo wewnętrzne konkretnego 
państwa, znajdującego się pod ich wpływem (np. światowy kryzys ekonomiczny). 
Sfera wewnętrzna bezpieczeństwa państwa jest więc w określonym stopniu 
uwarunkowana szerszymi procesami o charakterze zewnętrznym. Widać  
to na przykładzie bezpieczeństwa energetycznego krajów, które muszą korzystać  
z dostaw surowców z obcych państw. Nie każde państwo posiada bowiem własne, 
bogate złoża surowców energetycznych, które są niezbędne do zapewnienia 
trwałego rozwoju gospodarczego i do zaspokojenia ich potrzeb. Zaznacza się  
tu bardzo ważna rola właściwie prowadzonej polityki gospodarczej, która mogłaby 
skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom ze sfery zewnętrznej, jak i pogłębiać 
korzyści związane z procesami globalizacyjnymi mającymi wpływ na sferę 
wewnętrzną państwa.

3
 

Tak rozumiane bezpieczeństwo ekonomiczne państwa można zdefiniować 
jako niezakłócone funkcjonowania gospodarek. Ma ono na celu utrzymać 
podstawowe wskaźniki rozwojowe oraz zapewnić równowagę z gospodarkami 
innych państw. Równowaga ta dotyczy następujących czterech powiązanych  
ze sobą wymiarów bezpieczeństwa: 

1) finansowego – dotyczącego pożądanego stanu gospodarki, w którym  
są zapewnione wpływy lub przychody gwarantujące odpowiedni standard 
życia obywatelom zarówno obecnie, jak i w przyszłości; 

2) surowcowo-energetycznego – trwały stan braku zagrożeń spowodowanych 
przerwaniem dostaw surowców, paliw i energii niezbędnych dla 
właściwego funkcjonowania i rozwoju gospodarki państwa, gospodarstw 
domowych czy zapewnienia potrzeb obywateli; 

3) żywnościowego – pożądany stan, wolny od zagrożeń wynikających z braku 
żywności (głodu) niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
człowieka; natomiast w krajach rozwiniętych, w których nie występuje 
zjawisko głodu coraz częściej bezpieczeństwo żywnościowe wiąże się  
z dostępem do żywności o odpowiedniej jakości (tzw. zdrowej żywności); 

4) dostępu do czystej wody – trwały stan pozbawiony zagrożeń wynikających 
z braku dostępu do pitnej wody; czysta woda potrzebna jest populacjom 
ludzkim do utrzymania życia, a także dla rozwoju różnych gałęzi rolnictwa, 
hodowli zwierząt itp.

4
 

Trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie państwa w sytuacji, 
gdyby któryś z wymienionych obszarów pozostał niezaspokojony. 

Procesy kształtujące bezpieczeństwo ekonomiczne na ogół postrzegane  
są w skali makro dotyczącej gospodarki państwa czy większych społeczności. 
Obecnie uwypukla się również wpływy procesów przekraczających tradycyjne 
skale taksonomiczne, podkreślając wagę procesów międzynarodowych  
i globalnych. Jednak nie należy też zapominać o procesach nadających się  
do analizy w skali mikro, które odnoszą się do funkcjonowania osób, rodzin czy 
mniejszych firm i przedsiębiorstw. 
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Tak ujmowane bezpieczeństwo ekonomiczne (w skali mikro i makro) 
konstytuują następujące obszary: 

 wypłacalność finansowa; 

 możliwość oceny przyszłej płynności finansowej (konkretnej osoby, firmy 
lub państwa); 

 możliwość zatrudnienia i utrzymania pracy. 
Kryzys gospodarczy w 2008 roku wykazał, iż zapewnienie bezpieczeństwa 

ekonomicznego staje się problem dla wielu krajów, w tym również rozwiniętych, 
których gospodarka była uzależniona od działań interwencyjnych państwa. Dotyczy 
to również Polski, kraju aspirującego do grona krajów dobrze rozwiniętych. Poniżej 
wymieniono podstawowe czynniki, które je warunkują. Są one uzależnione  
od procesów globalnych, zwłaszcza sytuacji międzynarodowej, która wpływa  
na sferę wewnętrzną państwa oraz na życie obywateli. Można tu wyróżnić 
następujące czynniki: 

 kursy walut rezerw; 

 procesy dewaluacji podyktowane decyzjami politycznymi mającymi na celu 
stymulację eksportu i poprawę konkurencyjności oferty eksportowej; 

 wielkość zadłużenia zewnętrznego państwa i możliwości jego spłaty; 

 suma deficytów budżetowych i długu publicznego (zadłużenie wewnętrzne 
państwa); 

 wartość deficytu na rachunku bieżącym, która ma wpływ na kształtowanie 
się kursu waluty określonego kraju; 

 jakość przepisów prawnych wspierających prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

 sprawność instytucji bankowych; 

 stan giełdy (zasady jej funkcjonowania, liczba notowanych na niej spółek 
itp.). 

Ryzyko finansowe mające negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego może również wynikać z procesów powiązanych ze sferą 
wewnętrzną państwa (działaniem państwa i jego instytucji). Spośród 
najważniejszych czynników warunkujących procesy o charakterze wewnętrznym 
należy wymienić: 

 słabo rozwiniętą infrastrukturę; 

 często zmieniane, niejasne przepisy; 

 wielkość deficytu budżetowego i długu publicznego oraz zadłużenie 
zewnętrzne; 

 nieprzejrzystą, skomplikowaną rachunkowość; 

 częste zmiany systemów podatkowych; 

 słabą wymienialność waluty i jej dużą inflację; 

 niską wydajność pracy; 

 niskie kwalifikacje pracowników; 

 częste choroby i zwolnienia pracowników; 

 brak lojalności pracowników i częste rotacje w zatrudnieniu. 
Te wymienione czynniki odbijają się niekorzystnie na sferze socjalnej, 

objawiającej się m.in. niskimi dochodami, ubóstwem, złymi warunkami 
mieszkaniowymi, niskim stanem zdrowotnym obywateli itp. Niektóre z tego typu 
tendencji można zauważyć także w Polsce. Finansowe determinanty mogą 
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prowadzić również do zakłóceń w porządku wewnętrznym państwa. Dotyczy  
to zwłaszcza krajów, które są słabo rozwinięte w sferze gospodarczej i nie mają 
właściwej, długofalowej strategii rozwoju w dziedzinie ekonomicznej. Ubóstwo  
i brak perspektyw mogą sprzyjać różnego rodzaju patologiom, np. zwiększa się 
częstotliwość popełniania przestępstw na tle rabunkowym, pojawiają się 
organizacje o charakterze przestępczym. Niezadowolenie społeczne może rodzić 
różnego rodzaju postawy antyspołeczne, a także brak uczestnictwa w życiu 
społeczno-politycznym, co ma negatywne przełożenie na bezpieczeństwo 
publiczne. Pojawia się korupcja zarówno w sektorze administracji publicznej,  
jak i w służbach mundurowych, co nie sprzyja wykrywaniu przestępstw i potęguje 
procesy dezorganizacji, które negatywnie oddziałują na stan bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, wpływając również na trwałość państwa i ogólny stan 
bezpieczeństwa narodowego. Warto rozwinąć to zagadnienie w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego RP na tle uwarunkowań ekonomicznych. 

 
Czynniki i procesy ekonomiczne determinujące rozwój i trwałość 

państwa – państwa polskiego 
Zdaniem prof. Zenona Stachowiaka pośród procesów i czynników 

ekonomicznych kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne, i co za tym następuje 
wpływających na rozwój i trwałość państwa należy wymienić takie determinanty, 
jak:

5
 

 potencjał reprodukcyjny gospodarki narodowej; 

 przedsiębiorczość gospodarczą; 

 innowacyjność gospodarczą; 

 konkurencyjność gospodarki; 

 restrukturyzację gospodarki. 
Pod pojęciem potencjału reprodukcyjnego gospodarki narodowej należy 

rozumieć „ogół zasobów rzeczowych (naturalnych i mineralnych), kapitałowych 
(finansowych), ludzkich, społecznych, zdolnych do zapewnienia ciągłości produkcji 
dóbr i usług ekonomicznych oraz odtwarzania stosunków społecznych”.

6
  

Ów potencjał w każdym kraju jest rezultatem istnienia i trwania zjawiska ciągłości 
potrzeb i dążenia do ich zaspokojenia. Proces ten traktowany jest jako reprodukcja 
społeczna lub reprodukcja gospodarcza.

7
 

Procesy reprodukcji społecznej realizowane są przy udziale czterech 
czynników:

8
 

 kapitał naturalny – wartość ziemi, wody, minerałów, roślinności i innych 
bogactw naturalnych; 

 kapitał materialny – wartość maszyn, budynków i zakładów publicznych; 

 kapitał ludzki – produktywna wartość zasobów ludzkich (ludzi) wraz z ich 
wiedzą i umiejętnościami; 

                                                           
5
 Z. Stachowiak, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie 
instytucjonalne, AON. Warszawa 2012, s. 210-258 

6
 Ibidem 

7
 Ibidem 

8
 Ibidem, s. 211-212 
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 kapitał społeczny – indywidualne i instytucjonalne stosunki międzyludzkie 
wpisujące się w wartość rodziny, społeczności i innych organizacji 
społeczeństwa; 

 technologii – zdobyczy techniki jako rezultatu postępu w sferze naukowej. 
W wymienionych powyżej czynnikach najbardziej aktywnym jest kapitał ludzki, 

który oddziałuje na kapitał społeczny i technologie. Warto nadmienić, że istotą 
reprodukcji społecznej jest powtarzające się, nieustanne odnawianie się dóbr 
materialnych, siły roboczej oraz stosunków ekonomicznych, które towarzyszą temu 
procesowi. Uzewnętrznieniem pozytywnych efektów tak pojmowanej reprodukcji  
są procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego, identyfikowane przez poziom, skalę, 
tempo oraz redystrybucję wyprodukowanych wartości ekonomicznych. Proces 
reprodukcji społecznej bardzo często natrafia na liczne trudności, które generują 
liczne zagrożenia dla jego przebiegu. Ich negatywnym skutkiem są zakłócenia 
nieustannego odtwarzania dóbr materialnych, siły roboczej oraz stosunków 
ekonomicznych. Zakłócenia te generują zagrożenia dla trwałości państwa. Trudno 
bowiem wyobrazić sobie trwałe istnienie państwa bez wspomnianego procesu 
reprodukcji społecznej. Państwo nie może istnieć bez społeczeństwa, 
społeczeństwo potrzebuje do życia gospodarki. Dlatego w celu zapobieżenia 
zakłóceniom w tym obszarze trzeba koniecznie podjąć przedsięwzięcia z zakresu 
polityki gospodarczej, jak i odpowiedniej strategii jej realizacji.

9
 

Następnym bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na trwałość państwa 
jest przedsiębiorczość gospodarcza. Łączy ona wymienione wcześniej czynniki 
wytwórcze (pracę, kapitał, ziemię) w proces mający na celu uzyskanie korzyści 
finansowych. Do wymienionych czynników należałoby również zaliczyć także 
innowacyjność wyrażającą się zdolnością do generowania nowych pomysłów, czy 
usprawnień odnoszących się nie tylko do dziedziny gospodarki. W przypadku 
procesów składających się na przedsiębiorczość gospodarczą należy wymienić 
umiędzynarodowienie życia gospodarczego oraz globalne współzależności 
rozwojowe. Zagadnienie przedsiębiorczości pozostaje zatem w ścisłym powiązaniu 
z procesami rozwoju gospodarczego (obejmującego produkcję, wymianę, podział  
i konsumpcję) oraz ogólnego postępu cywilizacyjnego globu. Bardzo ważne  
są również omówione wcześniej wewnętrzne czynniki wpływające na potencjał 
reprodukcyjny gospodarki narodowej. Oprócz nich bardzo ważne są jednak 
odpowiednie regulacje prawne umożliwiające rozwój potencjału gospodarczego 
państwa. Prawo może bowiem wspierać lub utrudniać rozwój przedsiębiorczości 
wśród obywateli. Mamy tu do czynienia z wpływami państwa (rządu, parlamentu, 
prezydenta, władz lokalnych) na działalność gospodarczą, poprzez prowadzenie 
odpowiedniej polityki gospodarczej i uchwalonego prawa gospodarczego. Nie bez 
znaczenia są też postawy i zachowania samych przedsiębiorców.

10
 Warto 

podkreślić, iż w literaturze oprócz uwarunkowań międzynarodowych (globalnych) 
czy krajowych wpływających na przedsiębiorczość, ujmuje się również 
oddziaływania regionalne, a nawet miejskie i metropolitalne (lokalne), 
uwzględniając także populacje marginalizowane społecznie.

11
 

                                                           
9
 Ibidem, s. 212-215 

10
 Ibidem, s. 215-216; 218 

11
 Por. Bank Światowy: Sekcja Rozwoju Miast, Lokalny rozwój ekonomiczny. Kompendium LRE, 
przekład M. Depczyńska, Fundacja Bertelsmanna, Guetersloh; DFID, Londyn; Bank Światowy. 
Waszyngton 2003, s. 5-6 
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Reasumując, należy stwierdzić, iż w Polsce nadal istnieje szereg barier 
utrudniających rozwój przedsiębiorczości. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż 
zwiększa ryzyko wpisane w działalność gospodarczą i koszty jej prowadzenia.  
W ten sposób ogranicza się rodzimą przedsiębiorczość i innowacyjność. Natomiast 
prosperujące na rynku firmy nie będą mogły rozwinąć w pełni swych możliwości,  
a niektóre przedsiębiorstwa mogą nawet zbankrutować. Ów trend negatywnie 
oddziałuje na stan całej gospodarki narodowej, jej poszczególnych sektorów, 
poziom bezrobocia, jak i na stopę życiową „przeciętnego” Polaka. Widać tutaj 
wzajemne oddziaływania (sprzężenia zwrotne) pomiędzy sferą makro – 
obejmującą całą gospodarkę narodową, a sferą mikro – odnoszącą się  
do pojedynczej firmy, czy gospodarstwa domowego. Trzeba tutaj również wymienić 
procesy globalne i płynące z otoczenia międzynarodowego, które oddziałują  
na gospodarkę państwa. Wśród utrudnień dla polskiej przedsiębiorczości  
w literaturze wymienia się następujące bariery generowane przez:

12
 

 błędną ekonomię; 

 państwo (złą politykę gospodarczą i wadliwe prawo gospodarcze); 

 ideologię; 

 nieskuteczną edukację ekonomiczno-finansową; 

 środowiska przedsiębiorców; 

 otoczenie społeczno-ekonomiczne i prawne. 
Kolejnym ważnym determinantem kształtującym trwałość państwa jest 

innowacyjność gospodarcza. Państwa, które pozbawione są innowacyjności  
w dziedzinie gospodarki narażone są na poważne kryzysy i brak rozwoju. Trwałość 
państwa może być wówczas zagrożona. Państwo, które się nie rozwija w obszarze 
gospodarczym narażone jest na wielorakie problemy w sferze społeczno-
politycznej, które mogą w skrajnych sytuacjach doprowadzić nawet do jego 
rozpadu. Innowacyjność gospodarcza jest bowiem nie tylko podstawą dla rozwoju 
przedsiębiorczości gospodarczej – o czym wspomniano wcześniej – ale i jednym  
z najsilniejszych bodźców wzrostu gospodarczego. Objawia się on w rosnącej 
wydajności pracy, coraz większej produktywności, rozwoju technologii (głównie 
teleinformatycznych) oraz wzrostem konkurencyjności. Innowacyjność bowiem  
to zdolność do tworzenia nowych czy udoskonalania istniejących produktów, 
technologii, organizacji, systemów zarządzania itp. Tak pojmowana innowacyjność 
uzależniona jest od wysokiego poziomu kształcenia, rozwojem infrastruktury 
naukowej, technicznej i informacyjnej, upowszechnianiem kultury i edukacji 
przedsiębiorczości, otoczenia biznesowego, dostępem do środków finansowych.

13
 

Ważną rolę odgrywa tu polityka innowacyjna i naukowa prowadzona przez 
państwo, jak i ta płynąca z otoczenia zewnętrznego (wpływ procesów 
globalizacyjnych). Trudno również zapewnić innowacyjność gospodarczą państwu 
bez środków finansowych przeznaczanych na rozwój nauki. Dlatego państwa 
rozwinięte, które mają duży wskaźnik PKB są w lepszej sytuacji od państw 
rozwijających się. Mogą bowiem przeznaczyć większe środki na dofinansowanie 
rozwoju edukacji, nauki, techniki, a także infrastruktury informatycznej (związanej  
z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji), które stanowią 
filary rozwoju innowacyjności w każdym współczesnym państwie opartym  
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 Ibidem, s. 223 i 225 
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na wiedzy. Koncepcja Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) wymaga od Polski 
przeorientowania polskiego systemu nauki (kształcącego głównie humanistów,  
a nie specjalistów z zakresu nauk technicznych) na prowadzenie działalności 
badawczej i rozwojowej (B + R) z punktu widzenia potrzeb odbiorcy – użytkownika. 
Rezultaty takich badań miałyby znaczenie również dla poszczególnych 
przedsiębiorców (sfera mikro), którzy mogliby wytworzyć nowe produkty  
i wprowadzić je na rynek, stymulując w ten sposób rozwój gospodarki narodowej 
(sfera makro). Wskaźniki Gospodarki Opartej na wiedzy to:

14
 

 całkowite wydatki na B + R (przeliczany na procent PKB); 

 struktura wydatków na B + R; 

 bilans płatniczy technologii; 

 zgłoszenia patentowe; 

 liczba pracowników naukowo-dydaktycznych; 

 liczba publikacji naukowych (zwłaszcza publikowanych w renomowanych 
pismach); 

 nakłady na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Warto nadmienić, iż w przypadku Polski nakłady na działalność badawczo-

rozwojową (B + R) czy naukową, od której uzależniona jest wszelka innowacyjność 
nie są imponujące. I tak wskaźnik GERD mierzący działalność badawczo-
rozwojową w naszym kraju w 2010 roku wyniósł 0,74% PKB, plasując nas  
na odległym miejscu w świecie.

15
 Przykładowo planowane wydatki na naukę  

w 2013 roku w Polsce mają osiągnąć 0,4% PKB (wliczając w to dofinansowanie  
z Unii Europejskiej). W latach ubiegłych nakłady budżetowe na naukę oscylowały 
w granicach 0,32-0,39% PKB. Takie wyniki w dalekim stopniu odbiegają  
od wydatków na naukę w innych krajach rozwiniętych. Prognozy na przyszłość 
dotyczące tej dziedziny nie są zatem optymistyczne. 

Konkurencyjność gospodarki to następny ważny determinant oddziałujący  
na trwałość państwa w aspekcie ekonomicznym. Nie jest łatwo zdefiniować  
to pojęcie. Przykładowo na Światowym Forum Ekonomicznym w Lozannie  
w 1994 roku konkurencyjność gospodarczą zdefiniowano jako „zdolność kraju lub 
przedsiębiorstwa do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku 
światowym”.

16
 Obecnie gospodarki narodowe państw mają charakter otwarty,  

i w dużym stopniu uzależnione są od konkurencyjności międzynarodowej płynącej 
z środowiska zewnętrznego. Podstawowymi czynnikami oddziałującymi  
na konkurencyjność gospodarczą (według Raportu OECD za 1998 rok) są:

17
 

 dynamika gospodarcza; 

 specjalizacja handlowa i przemysłowa; 

 poziom kosztów i cen; 

 sytuacja makroekonomiczna oraz warunki ekonomiczne; 

 instytucjonalne, administracyjne i prawne ramy funkcjonowania 
przedsiębiorstw, sektorów i regionów; 

 tempo zmian strukturalnych; 

 odporność kraju na szoki zewnętrzne; 
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 koncentracja geograficzna. 
Wielkość konkurencyjności gospodarek państw oceniana jest na podstawie 

czterech grup (sekcji) kryteriów:
18

 

 stanu gospodarki (wyniki makroekonomiczne); 

 sprawność rządu; 

 wydajność biznesu; 

 infrastruktura. 
Gospodarka pozbawiona konkurencji będzie działać wadliwie. Z drugiej  

strony gospodarki narodowe muszą być w odpowiednim stopniu konkurencyjne 
wobec innych gospodarek czy przedsiębiorstw pochodzących z otoczenia 
międzynarodowego. Warunkuje to ich rozwój. W przeciwnym wypadku nie 
przyciągną inwestorów zagranicznych, ani nie będą mogły liczyć na udany eksport 
swoich produktów. Jak już wcześniej ustalono zły stan gospodarki państwa 
generuje zagrożenia, w tym również dla trwałości państwa. Warto więc zastanowić 
się jak prezentuje się konkurencyjność w ramach polskiej gospodarki. 

Raporty IMD – Word Competitiveness Yearbook stwierdzają, iż czynnikami, 
które obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki są:

19
 

 duża wrażliwość gospodarki na wahania koniunkturalne; 

 wysoki poziom bezrobocia; 

 wysoki udział deficytu na rachunku bieżącym w stosunku do PKB; 

 niski udział eksportu towarowego i polskich inwestycji za granicą w PKB. 
Natomiast Globar Competitivenes Report słabego stanu polskiej 

konkurencyjności upatruje w niskiej jakości instytucji publicznych, 
niewystarczającej egzekucji prawa gospodarczego oraz korupcji. Z kolei raporty 
Word Economic Forum eksponują głównie negatywne wpływy barier 
instytucjonalnych na konkurencyjność Polski. Negatywnie oceniają m.in. brak 
elastyczności związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, zbyt silną 
pozycję związków zawodowych, niski zakres współdziałania pracowników  
z pracodawcami w sprawie podnoszenia jakości pracy oraz subsydiowanie 
nierentownych działów gospodarki. W literaturze ekonomicznej można też spotkać 
się ze spostrzeżeniami, że niski poziom konkurencyjności spowodowany jest małą 
przedsiębiorczością w Polsce. Zauważono, że do głównych problemów 
ograniczających przedsiębiorczość w naszym kraju zaliczyć należy:

20
 

 wysokie podatki i opłaty; 

 mało elastyczne prawo pracy; 

 wysokie koszty pracy; 

 skomplikowane przepisy; 

 przerost regulacji administracyjnych; 

 korupcja w administracji publicznej; 

 zawiłe i długotrwałe procedury administracyjne; 

 odpływ siły roboczej o wysokich kwalifikacjach. 
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Na pewno znacznym bodźcem do poprawy konkurencyjności w Polsce stało 
się wstąpienie do Unii Europejskiej. Należy oczekiwać znacznej poprawy 
konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki efektywnemu wdrożeniu programu 
„Innowacyjna gospodarka”. W jego ramach latach 2007-2013 Polska może 
uzyskać i wykorzystać ze środków Unii Europejskiej kwotę 8,2 mld euro (przy 
własnym wkładzie na poziomie 1,45 mld euro).

21
 

Z zagadnieniem konkurencyjności wiąże się ściśle problem restrukturyzacji 
gospodarki. W przypadku opóźnionej gospodarczo Polski istnieje potrzeba 
zniwelowania dystansu do krajów wysoko rozwiniętych. W Narodowym Planie 
Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 jednym z ważnych dziedzin jest 
konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorstw i regionów. W dokumencie określono 
warunki lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski i szans 
rozwojowych jako efektu integracji z Unią Europejską. Zwrócono zatem uwagę  
na potrzebę restrukturyzacji polskiej gospodarki. Brak aktywności w podejmowaniu 
działań restrukturyzacyjnych lokuje Polskę jako kraj najmniej konkurencyjny wśród 
krajów UE-27.

22
 

Ekonomiści są zdania, iż trzeba dokonać odpowiednich zmian  
w następujących obszarach polskiej gospodarki, a mianowicie należy:

23
 

 istotnie ograniczyć udział wydatków publicznych w PKB (na poziomie nie 
przekraczającym 30%-35%); 

 zmniejszenie wysokich podatków bezpośrednich – PIT, CIT i VAT (są one 
skutkiem zbyt dużych wydatków publicznych); 

 obniżyć udział sektora publicznego w tworzeniu PKB; 

 znieść za duży zakres regulacji gospodarki, które w praktyce ograniczają 
wolność gospodarczą. 

Bez wspomnianych zmian bezpieczeństwo ekonomiczne Polski będzie 
zagrożone. Brak bezpieczeństwa w tym obszarze negatywnie bowiem będzie 
oddziaływać na bezpieczeństwo narodowe RP, podważając byt obywateli  
i trwałość państwa. Natomiast rozwój scharakteryzowanych determinantów 
ekonomicznych wzmacnia poziom bezpieczeństwa ekonomicznego, pozytywnie 
kształtując ogólne bezpieczeństwo narodowe. 

 
Filozofia postrzegania ekonomicznych podstaw bezpieczeństwa 

narodowego. Ujęcie systemowe 
Scharakteryzowane w pracy determinanty kształtujące bezpieczeństwo 

ekonomiczne państwa, w tym Polski, oddziałują na ogólny stan bezpieczeństwa 
narodowego kraju i co za tym idzie – na trwałość państwa. Poszczególne sektory 
bezpieczeństwa państwa są bowiem ze sobą systemowo powiązane. Można  
je potraktować jako podsystemy współtworzące całościowy system 
bezpieczeństwa państwa (bezpieczeństwa narodowego). Dobra sytuacja  
w obszarze (podsystemie) bezpieczeństwa ekonomicznego pozytywnie kształtuje  
i umacnia inne obszary (podsystemy) bezpieczeństwa, przeobrażając cały (ogólny) 
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system bezpieczeństwa kraju. Na analogicznej zasadzie niedostatki w jednej 
dziedzinie także wpływają na inne obszary, wzmacniając się wzajemnie 
(sprzężenia zwrotne). Państwu, które nie rozwija się dobrze w sferze gospodarczej 
grozi stagnacja i różnego rodzaju kryzysy i zagrożenia i to nie tylko  
w sferze stricte gospodarczej. Państwo niezasobne finansowo stwarza bowiem złe 
warunki bytu obywatelom. Niedostatki w sferze finansowej powodują  
m.in. obniżenie stanu zdrowotnego społeczeństwa, a co za tym następuje 
potencjału fizycznego, a także intelektualnego ludzi. Społeczeństwo ubogie nie ma 
bowiem wystarczających środków nie tylko na służbę zdrowia czy propagowanie 
zdrowego stylu życia, ale także na kształcenie i oświatę, co negatywnie wpłynie na 
innowacyjność gospodarczą, bez której nie będzie trwałego rozwoju 
gospodarczego kraju. A niski poziom rozwoju w tej dziedzinie spowoduje,  
iż większość społeczeństwa będzie utrzymywała się z uprawy roli lub intensywnie 
będzie eksploatowała surowce naturalne. Brak środków na modernizację 
gospodarki skazuje również przemysł na korzystanie z przestarzałej infrastruktury 
technicznej. A to wszystko przekłada się na zły stan środowiska przyrodniczego 
generując zagrożenia w sferze bezpieczeństwa ekologicznego i powiązanego  
z nim bezpieczeństwa zdrowotnego. Słaby rozwój gospodarczy kraju ogranicza 
nakłady finansowe na wydatki w dziedzinie wojskowej (m.in. na odpowiednią 
infrastrukturę, sprzęt, uzbrojenie itp.), negatywnie oddziałując na bezpieczeństwo 
militarne i powiązane z nią niemilitarne ogniwa obronności. Bezrobocie, niskie 
płace i brak środków na odpowiednie wynagrodzenie w wojsku, policji  
i administracji państwowej rodzi korupcję w przestrzeni publicznej i przestępczość, 
negatywnie oddziałując na sektor bezpieczeństwa publicznego. Obniża to również 
obronność kraju, która uzależniona jest przecież od stanu gospodarki narodowej. 
Taki kraj nie jest w stanie również skutecznie walczyć z przestępczością,  
i co za tym następuje nie może zapewnić państwu i jego obywatelom 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 
społeczeństwa wzmacnia niezadowolenie, które skutkować będzie brakiem 
aktywności w życiu społecznym i politycznym generując różnorodne zagrożenia  
w tych i innych sektorach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. 

W Polsce wymienione powyżej zagrożenia o najpoważniejszym charakterze 
generalnie nie występują, ewentualnie występują, ale tylko w małym stopniu. Nie 
mniej jednak sytuacja w naszym kraju nie jest idealna i z pewnością wymaga 
poprawy w dziedzinie rozwoju gospodarczego. Poprawa w tym obszarze będzie 
niewątpliwie pozytywnie kształtować globalne bezpieczeństwo RP. 

 
Zakończenie 
Kraj dobrze rozwinięty w dziedzinie ekonomicznej to kraj bezpieczny. Polska 

nie jest jeszcze krajem w pełni rozwiniętym w tej sferze, aczkolwiek aspiruje  
do tego miana. Uwidacznia się tutaj doniosła rola bezpieczeństwa ekonomicznego, 
którego czynniki i procesy uzależnione są w dużej mierze od właściwego rozwoju 
gospodarczego państwa. Bezpieczeństwo i determinanty ekonomiczne stanowią 
bowiem materialną bazę dla rozwoju innych pozaekonomicznych sektorów 
(podsystemów) bezpieczeństwa państwa. Oddziałują one (pozytywnie lub 
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negatywnie) na cały system bezpieczeństwa narodowego, a w konsekwencji  
na trwałość państwa i byt jego obywateli. Warto zatem opracować perspektywiczną 
strategię bezpieczeństwa ekonomicznego, która wyznaczyłaby kierunki rozwoju 
Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie. 

 
Streszczenie 
W artykule ukazano uwarunkowania ekonomiczne bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. W pracy przybliżono główne procesy, czynniki  
i determinanty ekonomiczne oddziałujące na bezpieczeństwo i trwałość państwa, 
odnosząc je również do polskich realiów. Autor artykułu przyjął założenie, iż żadne 
państwo nie utrzyma swej trwałości, jeśli nie będzie się rozwijało w sferze 
gospodarczej. Państwo bezpieczne to takie, które charakteryzuje się rozwojem 
ekonomicznym. Determinanty ekonomiczne uznaje się obecnie za bardzo ważne  
w kształtowaniu bezpieczeństwa. Gospodarka tworzy bowiem materialną bazę 
bezpieczeństwa w różnych dziedzinach państwa, które kształtują „ogólne” 
bezpieczeństwo narodowe kraju, w tym i trwałość państwa. Taka wizja 
bezpieczeństwa wynika z preferowanej w artykule systemowej filozofii 
postrzegania bezpieczeństwa. W tej perspektywie sektor (podsystem) 
ekonomiczny odgrywa ważną rolę. Odpowiedni stan gospodarki państwa przekłada 
się bowiem (pozytywnie lub negatywnie) na inne systemowo powiązane ze sobą 
dziedziny (podsystemy) bezpieczeństwa państwa. Następnie wzmacniając się 
wzajemnie (sprzężenia zwrotne) wpływają one na stan całego systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 

 
Summary 
The article showed economic conditionings of internal security of a state.  

The main processes, factors and determinants influencing security and integrity  
of a state were described also in relation to Polish realities. The author assumed 
that no state was able to maintain its integrity without developing economically.  
A safe state is characterised with an economic development. Economic 
determinants are currently recognised as very important factors of shaping 
security. Economy creates a material basis for security in different state's domains, 
which shape “general” national security, including integrity of a state. This view  
on security results from a systemic philosophy of perceiving security preferred  
in the article. According to this perspective, an economic sector (subsystem) plays 
a significant role. A particular state of economy translates into (positively  
or negatively) other system connected domains (subsystems) of state security. 
Subsequently, these subsystems, through mutual support (feedbacks), influence  
a state of the whole system of national security. 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF HARD COAL RESOURCES 

 
 

Introduction 
Coal has surpassed crude oil to gain the largest share of energy production in 

the world. In Poland, it has the highest share in total energy production and 
consumption as well as in electricity generation. However, as Polish coal deposits 
are becoming depleted, the cost of mining has been rising and Poland has become 
a net coal importer. Based on a discussion of global resources and supply trends, 
production and consumption structure, the impact of international trade as well as 
the implications of carbon trading and proposed carbon capture and storage (CCS) 
systems, this article proposes an economic, discounted unit social cost based, 
framework for the strategic management of hard coal resources1. 

The term coal refers to a wide range of solid organic sedimentary rock formed 
from vegetation accumulated between rock strata and acted upon by pressure and 
heat over millions of years to form coal seams. Coal is obtained from the ground by 
both surface and underground mining. It contains mostly carbon, hydrogen and 
oxygen as well as varying amounts of other components such as sulphur, moisture 
and trace amounts of metals.  

The chemical composition of coal varies between countries, deposits and 
even within mines depending on its specific location. Mining, processing, storage 
and transport also have a significant impact on its properties. Even though the 
make-up of coal spans a continuous spectrum, for convenience it is often divided 
into two broad categories: hard coal and brown coal. Hard coal has a higher 
heating value and lower moisture content. It is thus traded internationally, although 
transport costs are highly significant and have a large impact on the structure of 
trade as shown by Zaklan et al2, whereas brown coal with a lower heating value is 
usually used close to its place of origin3.  

 
World Hard Coal Resources and Supply Trends 
Coal is used worldwide, primarily for power generation, although it has many 

other uses, especially in the steel and chemical industries. It is the most abundant 
fossil fuel in the world. As shown in Figure 1, proven coal reserve would last for 

                                                           
1
 The characteristics and especially the economics of brown coal mining are sufficiently different to 
warrant a separate treatment. 

2
 Zaklan et al provide a comprehensive multivariate analysis of the three parts of the steam coal trading 
value chain, i.e. export, transport and import prices in A. Zaklan, A. Cullmann, A. Neumann and C. 
Von Hirschhausen, The globalization of steam coal markets and the role of logistics: An empirical 
analysis, Energy Economics 34 (2012), Elsevier, p. 105-116. 

3
 The distinction between hard coal and brown coal is debatable. Hard coal usually refers to anthracite, 
and bituminous coal, including coking and other bituminous coal. Brown coal usually refers to sub-
bituminous coal and lignite. According to the International Coal Classification of the UN Economic 
Commision for Europe (UNECE), the term hard coal refers to coal with a gross calorific value not less 
than 23.9 GJ/t on an ash-free but moist basis whereas brown coal is non-agglomerating coal with  
a lower gross calorific value. 
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about 142 years at current production rates and total remaining recoverable 
resources are estimated at over 3000 years at these rates.  

 

Figure 1: World fossil energy reserves and resources 
 

 
Note: Bubble express the number of years of production based on production in 2013. 

Bubble size for total remaining recoverable resources is illustrative only and not to scale. 
Source: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2013. Paris 

2013, p. 72 

 
Historically, as shown in Figure 2, the United States and China have been the 

largest producers of the most important type of coal in the world, i.e. coking and 
steam coal – both of which are types of hard coal used in power generation and 
steel production. According to International Energy Agency (IEA) forecasts, China 
will be the dominant market player over the next 20 years, producing over three 
times as much coal as the United States in 2012-2035, followed by Indonesia in 
the third place. 

 

Figure 2: World coking and steam coal reserves and cumulative production by major 

producers 
 

 
Source: IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 148 
 

Figure 3 shows the geographical distribution of estimated cumulative hard 
coal production since 1950 as well as remaining reserves and resources. The 
largest share of reserves, i.e. the portion of resources that can be economically 
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recovered at current prices, are in Australia (343 Gt), the United States (230 Gt) 
and Russia (130 Gt). Europe’s reserves are relatively small (19.5 Gt, which is 
equivalent to only about three years of global production) so that Europe is not 
expected to play a large role in global production. 

 

Figure 3: World hard coal resources 
 

 
Source: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Energy Study 

2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources, BGR, Hannover 2013, 

p. 28 
 

The case of Poland is interesting since it became Europe’s largest coal 
producer in 1972 with an output of 151 Mt and by 1979, it was the second largest 
coal exporter in the world selling 41 Mt abroad. High production rates were 
maintained in the 1980s (e.g. 193 Mt in 1988), although Poland’s share of world 
exports started to decline. In the 1990s, production started falling and by 2002 it 
was 102 Mt. Mining costs are rising since relatively shallow hard coal deposits 
have largely been depleted and all hard coal is currently deep mined at an average 
working depth of about 600 meters4. By 2008, Poland became a net importer of 
hard coal5.  

 
Coal Production and Consumption Structure 
Coal currently has the largest share in the global production of non-renewable 

fossil energy: 32.8% for hard coal and 2.1% for lignite6. As shown in Figure 4,  hard 
coal was also the energy source with the highest growth rate of 97.1% between 
2000 and 2012. In fact with a total share of 34.9% of world non-renewable energy 
production, coal has surpassed crude oil whose share is currently 34.0% and 
falling.  

 

                                                           
4
 Eurocoal, Poland, http://www.euracoal.be/pages/layout1sp.php?idpage=76 (2014.06.12) 

5
 IEA, Energy Policies of IEA Countries – Poland, IEA, Paris 2011, p. 82 

6
 BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources, op. cit., p. 17 
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Figure 4: Global production of non-renewable energy resources in 2000 and 2012 
 

 
Source: BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy 

Resources, op. cit., p. 18 

 
In both OECD and non-OECD countries, the majority of coal is used in power 

generation. However, according to IEA forecasts, the current share of about 80% 
of power generation is expected to drop to less than 75% in 2035, whereas in non-
OECD countries the share of coal in power generation is expected to rise from 
about 55% to just over 60% of global demand7. Figure 5 shows the percentage 
shares of the main uses of coal by sector in years 2010-2040.  

 

Figure 5: Coal percentage share of world energy consumption by sector in 2010-2040 
 

 
Source: Energy Information Administration (EIA), International Energy Outlook 2013, 

EIA, Washington 2013, p. 68 

                                                           
7
 IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 119 
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Other uses are mostly industrial, heating of buildings as well as coal-to-liquids 
(CTL) processes and as petrochemical feedstock.  

According to a U.S. Energy Information Administration (EIA) forecast, coal 
consumption will decline in the OECD at an average rate of 0.2% per year8. China 
has emerged as the main player in the global coal market. The country’s 
consumption more than doubled over the last 10 years and reached an almost 
50% share of global demand9. A forecast of the share of countries with the highest 
coal consumption levels is shown in Figure 6.  

 

Figure 6: World coal consumption by leading countries in 2010-2040 (quadrillion Btu) 
 

 
Source: EIA, International Energy Outlook 2013, op. cit., p. 67 

 
Other developing countries account for most of the remaining growth in 

demand. Regardless of these changes in the demand structure, it is expected that 
power generation will remain the primary use of coal for the next 20 years in both 
OECD and non-OECD countries. It is also worth noting that by 2035, non-OECD 
countries are forecasted to use over four times as much coal as OECD countries 
(they already use over twice as much) so that their consumption will have the 
largest impact on global prices and atmospheric carbon emissions.  

Although about 85% of steam coal, one of the main types of hard coal, is still 
mined and used on a national level, trade has double from 1990 to 2000, doubled 
again until 2011 and it still exhibits strong growth10 so that its share has  
a significant contribution to the correlation between prices in local markets as 
shown in Figure 7.  

It is noteworthy that the strong correlation in price changes existed even prior 
to the 1990s, when trade levels were much lower than today. The differences in 
prices between the markets are largely due to transport costs and taxes. 

 

  

                                                           
8
 EIA, International Energy Outlook (IEO) 2013, op. cit., p. 68 

9
 IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 146 

10
 Ibidem, p. 151 
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Figure 7: OECD international trade values for steam coal and oil (USD/tce) 
 

 
Source: IEA, Coal Information 2013, IEA. Paris 2013, p.53 

 
Overall, according to a comprehensive study by the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), coal use will increase under any foreseeable scenario because 
it is “cheap and abundant”11.  

 
Emissions from Coal Combustion and CCS 
Technological progress has resulted in a sharp reduction of pollution from 

modern coal power plants, especially in terms of atmospheric sulphur dioxide 
(SO2), nitrogen oxides (NOX) and particulate matter (PM10 and PM2.5) emissions. 
Progress is also being made in reducing mercury emissions

12
. Nevertheless, 

concerns about global warming have resulted in significant opposition to using coal 
since its use generates the highest level of carbon dioxide (CO2) emissions per unit 
of energy among all fossil fuels – about twice as much as the burning of natural 
gas. To reduce fuel cost and CO2 emissions, small increases have been made in 
the efficiency of power plants but these are associated with higher pressures and 
temperatures that are limited by advancements in metallurgical science. 
Nevertheless, as shown in Figure 8, this technological progress is insufficient to 
offset rising worldwide CO2 emissions associated with growing energy 
consumption, especially in developing countries that still significantly lag highly-
developed countries in terms of per-capita energy consumption.   

                                                           
11

 Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Future of Coal – An Interdisciplinary MIT Study, 
2007, http://web.mit.edu/coal/The_Future_of_Coal.pdf, p. ix. 

12
 A report by the Department of Environmental Science and Engineering at the Tsinghua University in 
Beijing, China prepared for the Ministry of Environment Protection of China and the United Nations 
Environment Programme (UNEP) in 2011 discusses the progress and challenges remaining in 
reducing mercury emissions from coal combustions in the energy sector, see: Tsinghua University, 
Reducing mercury emissions from coal combustion in the energy sector, Beijing 2011, 
http://www.unep.org/ 
hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/Coalcombustion/Reports/tabid/4492/language/en-
US/Default.aspx. 
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Figure 8: Energy-related CO2 emissions by region 
 

 
Source: IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 82 

 
Whereas CO2 emissions are expected to diminish in the European Union and 

the United States13, especially as a percentage of global emissions and on a per 
capita basis, those in other parts of the world are forecasted to rise sharply. Thus 
any policies aimed at reducing these emissions will have a significant impact on 
total worldwide emissions only if they can change the energy mix in developing 
countries. 

There are basically four ways of decreasing energy-related CO2 emissions: 
- decreasing consumption of fossil fuels; 
- increasing the efficiency of energy conversion processes on the supply 

side; 
- demand side energy management; 
- carbon capture and storage systems (CCS) for long-term underground 

storage of CO2 emissions. 
The CCS approach remains too costly for widespread use and according to 

IEA forecasts, only about 1% of global fossil-fuel powered generation capacity, i.e. 
about 67 GW, will use it by 203514. Based on a study by Lohwasser and Madlener 
on the economics of CCS for coal plants, specifically on the impact of investment 
costs and efficiency on market diffusion in Europe, large investment costs are the 
main cause of low CCS adoption and the impact on conversion efficiency of 
between 37% and 44% is also an important deterrent to higher market 
penetration15. Considering the drive to control worldwide CO2 emissions, according 
to an aforementioned study by the Massachusetts Institute of Technology, CCS is 
the critical technology that would allow coal to meet world’s rising energy needs 
while significantly reducing global CO2 emissions16. 

 

                                                           
13

 BP, BP Energy Outlook 2035, BP, London 2014, p. 5 
14

 IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 70 
15

 R. Lohwasser, R. Madlener, Economics of CCS for coal plants: Impact of investment costs and 
efficiency on market diffusion in Europe, Energy Economics 34 (2012), Elsevier, p. 850-863 

16
 MIT, The Future of Coal – An Interdisciplinary MIT Study, op. cit., p. ix 
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Strategic Management of Coal Resources 
Although coal supply accounts for only about 2.5% of global investment in fuel 

supply and power generation, this is still a significant amount. According to IEA 
forecasts, over 2013-2035 global investment in coal supply, including coal mines, 
ports and shipping, will amount to $860 billion in year-2012 dollars, with the 
majority of this spend on mining17. The magnitude of investments requires an 
appropriate methodology to assess substitutive technologies for producing energy 
both from coal and other non-renewable and renewable energy sources. Table  
1 proposes criteria for assessing and strategic management of coal resources 
taking into account coal’s relatively high levels of emissions to the natural 
environment and associated external costs. 

 

Table 1: Criteria and data requirements for managing coal resources 
 

Criteria Description Data requirements 
Data 
availability 

1. Total 
financial 
expenditure 
per unit of 
energy 

Value of financial 
capital involved in 
coal resources 
development and 
use 

1. Value of factors of production 

involved in the development and use 
of coal resources expressed in terms 
of: 
• Initial value of capital assets 
• Value of resources, materials, fuels 
and energy, 
• Employment costs. 
2. Value of factors of production 
inventory to assure continuous 
operations. 
3. Value of natural resources involved 
in the process. 
4. Value of current assets involved in 
the process. 
5. Relevant transportation costs. 

Incomplete 

2. Private 
cost per unit 
of energy 

Value of 
unavoidable 
expenditure on 
factors of 
production  

The same as above, in unavoidable 
quantities. 

Incomplete 

3. External 
cost per unit 
of energy 

Value of 
unavoidable 
expenditure on 
processes to 
eliminate negative 
effects associated 
with developing 
and using coal 
resources 

1. Value of factors of production used, 
in unavoidable quantities, on 
processes to restore and liquidate 
damages to natural resources taking 
into account: 
• Amortization of capital assets, 
• Value of used resources, materials, 
fuels, energy, 
• Employment costs, 
• Insurance costs. 
2. Cost of financing inventories of 
production factors required to sustain 
the elimination of negative effects. 

Incomplete 

                                                           
17

 IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 153 
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Criteria Description Data requirements 
Data 
availability 

4. Wasted 
expenditures 
per unit of 
energy 

Value of wasted 
expenditure on 
factors of 
production; 
unnecessary 
resources and 
unrestored parts 
of the natural 
environment  

1. Value of unnecessary usage of 
factors of production, 
2. Value of unnecessary resources 
that were used, 
3. Value of unrestored parts of the 
natural environment (i.e. full 
expenditures required to eliminate the 
damage to the natural environment) 
used during the development of coal 
resources. 

Incomplete 

Source: Author’s own analysis including: Marek Ł. Michalski, Optymalizacja decyzji 
inwestycyjnych w elektroenergetyce (Optimization of Investment Decisions in the Power 

Industry), AGH, Krakow 2012, p. 41-43 
 

As shown in Table 1, the criteria for assessing and strategic management of 
coal resources may be divided into five groups. The author proposes that social 
costs be defined in this context as the sum of private and external costs per unit of 
energy, excluding wasted expenditures. These social costs should then be used to 
rank and choose the best projects. The data on total and wasted financial 
expenditures may be used to improve the economic efficiency processes 
associated with exploring, mining, processing, transporting and using coal. It 
should be noted that data on this is largely unavailable since expenditures on 
unnecessary or unrelated items are grouped together as expenditures which 
makes it difficult to assess and rank competing energy sources and energy 
conversion technologies.  

According to forecasts, over the next 20 years industrial coal use will saturate 
whereas coal use will increase in coal-to-liquids (CTL) and petrochemical 
applications18. The proposed criteria may be used to analyze and compare both 
existing and prospective coal uses. 

 
Streszczenie 
Całkowite światowe zużycie węgla wzrasta we wszystkich scenariuszach 

prognoz z uwagi na jego stosunkowo niską cenę i obfite zasoby. W artykule 
przedstawiono analizę światowych zasobów węgla kamiennego i trendów  
w podaży, struktury produkcji i konsumpcji oraz wpływu międzynarodowego handlu 
na rynek węgla kamiennego. Uwzględniając znaczące zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego i emisję CO2 związaną ze spalaniem węgla, dokonano 
oceny możliwości wykorzystania technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS) oraz przedstawiono kryteria strategicznego zarządzania 
zasobami węgla kamiennego oparte na koszcie społecznym. Kryteria te mogą być 
również zastosowane w ocenie innych, substytucyjnych, nieodnawialnych  
i odnawialnych źródeł i technologii przetwarzania energii.  

 
 
 
 

                                                           
18

 Ibidem, p. 139 
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Summary 
According to forecasts, total worldwide coal consumption is expected to 

increase under any foreseeable scenario because it is relatively inexpensive and 
abundant. This paper analyzed world hard coal resources and supply trends, 
production and consumption structure as well as the impact of international trade. 
Considering significant pollution and CO2 emissions from coal use, the prospects 
for carbon capture and storage (CCS) systems were assessed and social cost 
based economic criteria for strategic management of coal resources were 
proposed. These criteria can also be applied to other, substitutive, both non-
renewable and renewable energy sources and energy conversion technologies.  
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Józef W. JERMACZ, Zbigniew SERAFIN 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  

W OPTYCE ZAJĘĆ TERENOWYCH 
 
 

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy 
A. Einstein 

 
Wstęp 
Wieloletnie doświadczenie współautorów niniejszej publikacji z zajęć ze 

studentami, także Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, znajomość 
problemów instytucjonalnego kształcenia kandydatów do służb mundurowych 
(logistyki) oraz do zarządzania wyższego szczebla – są przesłanką do zajęcia się 
tą problematyką istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa.

1
 Nie bez znaczenia 

jest fakt rozpoznania wielu barier dydaktycznych w badanym, opisywanym 
zakresie. 

Artykuł stanowi próbę uzupełnienia luki spowodowanej brakiem zwartego 
opracowania nie ujmującego kwestii zajęć praktycznych odnośnie bloku 
przedmiotów dotyczących szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego. 

Autorzy podejmują próbę połączenia teorii z praktycznymi wymaganiami 
dotyczącymi kształcenia praktycznego w Naszej Uczelni. Zdobycie pełnych 
kompetencji zawodowych (wiedzy, nastawień emocjonalno-motywacyjnych  
i sprawności) poprzez uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, warsztatowych, 
seminariach uzupełniają zajęcia praktyczne, cementujące zdobytą wiedzę oraz 
umiejętności. 

 
Profesjonalizacja – moda, czy konieczność ciągłego doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych odnośnie zarządzania kryzysowego? 
Profesjonalizacja studentów w opinii autorów powinna być realizowana także 

poprzez następujące formy działań dydaktycznych: 
- praktyki zawodowe w różnych kierunkach i specjalizacjach studiów, 
- oraz zajęcia terenowe bloku pokrewnych merytorycznie przedmiotów. 
Przedmiotem naszych rozważań uczyniliśmy problematykę kształcenia 

studentów w optyce zajęć terenowych z zakresu zarządzania logistyką  
w sytuacjach kryzysowych, które odbyły się w maju 2014 roku. W zajęciach 
uczestniczyli wykładowcy oraz studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa studiów 
magisterskich. Stąd postulowane cele kształcenia zawodowego w optyce 
badanego problemu:

2
 

- zdobycie, ugruntowanie i upraktycznienie wiedzy zawodowej dotyczącej 
szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, 

                                                           
1
 Por. K. Zieliński, Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów nie militarnych oraz reagowania  
w czasie katastrof i klęsk żywiołowych, AON 2004 

 
2
 Por. K. Duraj-Nowakowska, Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne,  
Wyd. Mazowieckie Studia Humanistyczne 3/2, Łowicz 1996, s. 174-177 
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- praktyczne opracowanie typowych metod i form działania oraz 
posługiwanie się określonymi środkami i normami technicznymi 
zarządzania kryzysowego, 

- rozwinięcie specjalnych uzdolnień, niezbędnych do funkcjonowania  
w zespole zarządzania kryzysowego, 

- stymulowanie postaw słuchaczy w kierunku ciągłego doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych odnośnie zarządzania kryzysowego. 

Reasumując, zajęcia terenowe pozwalają odpowiedzieć na z pozoru banalne 
pytania: 

- czy słuchacze opanowali teorię przedmiotu? 
- czy potrafią powiązać teorię z praktyką i czy potrafią zgodnie „ze sztuką” 

rozwiązać konkretne problemy pod presją zmiennej dynamiki zjawisk 
kryzysowych (presja czasu, wielu ograniczeń, stresu…

3
), 

- czy potrafią działać zespołowo oraz rozłożyć między siebie siły i środki do 
rozwiązania złożonych aspektów zarządzania kryzysowego? 

 
Założenia metodyczne i programowe syntezy organizacji zajęć 

praktycznych z logistyki zarządzania sytuacją kryzysową ze słuchaczami 
studiów 

Zajęcia terenowe zostały wcześniej przygotowane w wyniku kilku spotkań 
(narad metodycznych) z udziałem wykładowców i starostów grup dziekańskich 
uczestniczących w zajęciach praktycznych. Narada dotyczyła rozwinięcia  
i uszczegółowienia zadań dla słuchaczy uczestniczących w zajęciach terenowych. 
W tym celu słusznie opracowano syntezę organizacji zajęć praktycznych z logistyki 
zarządzania sytuacją kryzysową ze słuchaczami studiów magisterskich. Synteza 
dotyczyła uzupełnienia wskazówek merytorycznych ujętych w sylabusie 
przedmiotu. Poniżej przedstawimy wybrane elementy powyższych ukierunkowań 
studentów przygotowujących się do ćwiczeń praktycznych. 

Po pierwsze zwrócono uwagę, iż należy połączyć zadania do samodzielnego 
opanowania bez kontaktu z wykładowcą z koncepcją zajęć praktycznych 
opracowaną przez słuchaczy. 

Celem tejże koncepcji było teoretyczno-praktyczne opracowanie hipotetycznej 
sytuacji kryzysowej w optyce przedmiotu (wspomnianą wcześniej zarządzaniem 
logistyką w sytuacjach kryzysowych). Każdy słuchacz uczestniczący w zajęciach 
praktycznych był ujęty w opracowaniu grupowym, w którym przewidziano podział 
ról: szef zespołu zarządzania kryzysowego, jeden, bądź dwóch specjalistów 
zabezpieczenia logistycznego, jeden psycholog sytuacji kryzysowej. Każda grupa 
ćwiczebna (zunifikowana) na poziomie gminy, powiatu opracowała mapę zagrożeń 
danego regionu, rejonu. Zagrożenie wynikało ze specyfiki tegoż regionu, terenu 
(zlokalizowanego przemysłu, rzeźby terenu, itp.). Porównaj rysunek nr 1. 

Zapowiedziano słuchaczom, iż w oparciu o zidentyfikowaną mapę zagrożeń – 
w czasie ćwiczeń praktycznych przećwiczone będą elementy dynamiki sytuacji 
kryzysowej, to jest: meldunki sytuacyjne niższego szczebla, dyslokacje rejonów 
działań, drogi ewakuacji, pomoc psychologiczną, dojazdy karetek i straży pożarnej, 
wystąpienie o pomoc do wojska – z przestrzeganiem procedur w tym zakresie.

4
 

                                                           
3
 Por. W. Lidwa, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010 

4
 Por. Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz U. z 2013 poz.1166  
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Wskazano, iż członkowie grupy ćwiczebnej winni znać swoje obowiązki  
w zakresie opanowania określonej sytuacji kryzysowej, zaś członkowie grupy 
nadrzędnej winni znać także zadania i sytuację ćwiczebnej grupy podrzędnej 
(kontrolowanej) – zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 

Zaakcentowano formę i poziom merytoryczny opracowań, które grupy 
ćwiczebne winny zdać wykładowcom w celu uzyskania zaliczenia (meldunki 
sytuacyjne, szkice rejonów ćwiczeń, drogi ewakuacji, drogi dojazdu karetek i straży 
pożarnej, rejonów zbiórki poszkodowanych, odezwy do mieszkańców, i inne 
materiały wsparcia psychologicznego osób poszkodowanych

5
). 

 
Etapy działań i współdziałanie logistyczne grup ćwiczebnych studentów 

w założonej hipotetycznie sytuacji kryzysowej
6
 

Zajęcia praktyczne obejmowały trzy etapy działań słuchaczy ćwiczących: 
Etap 1. Działania przygotowawcze danego poziomu administracyjnego do 

opanowania określonej hipotetycznej sytuacji kryzysowej.
7
 Ustalono, iż w grupie 

ćwiczebnej winna być przedmiotem ich działań jedna sytuacja kryzysowa, na 
przykład pożar, powódź, itp. W tym względzie należało opracować przewidziane 
dla danego ćwiczonego poziomu administracyjnego podstawowe elementy 
planowania cywilnego (siatka bezpieczeństwa, mapa zagrożeń, mapa ryzyka, itp.). 
Na tym etapie należało wskazać zestaw przedsięwzięć związanych z planowaniem 
cywilnym, przygotowań do opanowania określonej, hipotetycznej sytuacji 
kryzysowej. 

Etap 2. To wystąpienie hipotetycznej sytuacji kryzysowej (jednolitej w grupie 
ćwiczebnej). Rozlokowana grupa ćwiczebna we wcześniej ustalonym rejonie 
ćwiczeń przystąpiła do działania w założonej sytuacji kryzysowej: meldunki  
o sytuacji kryzysowej, opis sytuacji kryzysowej, z czym się należy liczyć w działaniu 
w tejże sytuacji, co proponuje w celu opanowania sytuacji kryzysowej, bilans sił  
i środków, czy występuję o wsparcie do wojska?.  

W tym zakresie praktycznie wykorzystuje się odpowiednie załączniki zawarte 
w literaturze przedmiotu.

8
 Porównaj załącznik 1 i 2. 

Etap 3. Odbudowa. Należało wskazać, jakie działania są niezbędne do 
odbudowy infrastruktury krytycznej. 

                                                           
5
 Por. J. Konieczny, H. Wawrynowicz, J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa. Poznań 2011 

6
 Punktem wyjścia dla rozważań o problematyce zarządzania kryzysowego w Polsce jest pojęcie 
samego kryzysu. Słowo „kryzys” wywodzi się z greckiego krino, co w wolnym tłumaczeniu oznacza 
wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod wpływem czasu. 
„Kryzys” w języku angielskim rozwija takie parametry, jak: urazowość, subiektywne konsekwencje 
urazu w postaci negatywnych przeżyć. W związku z powyższym „kryzys” to moment przełomowy do 
zmian na lepsze lub na gorsze, istotne emocjonalne zdarzenie. Por. Z. Pietras, E. Pałka, Logistyka  
w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego- Wybrane problemy,  
Wyd. WSZB, Bydgoska Szkoła Wyższa, s. 43 

7
 Dla dalszych rozważań można przyjąć definicję lepiej oddającą jego społeczny charakter. Przez 
sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił  
i środków. To sytuacja będąca następstwem zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa państwa jednak  
w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie 
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

8
 Por. E. Nowak, Zarządzanie logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON 2009, s. 100-113 
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Istotnym w realizowanym przedsięwzięciu był fakt, iż szczebel nadrzędny 
grupy ćwiczebnej winien między innymi: 

- znać sytuację kryzysową swego podrzędnego szczebla administracyjnego, 
- kontrolować i oceniać działanie oraz dokumentację tegoż szczebla. 
Na uwagę zasługuje kompleksowy system przygotowania do podejmowania 

decyzji w sytuacjach krytycznych. Firma PRO Ceed proponuje szkolenie w formie 
interaktywnej gry decyzyjnej z wykorzystaniem pakietu narzędziowego do analizy 
wielowariantowej. W opracowanym materiale wyszczególniono trzy sytuacje 
kryzysowe: 

- powódź, 
- epidemię, 
- katastrofę kolejową.

9
 

W przypadku powodzi słuchacze wcielają się w rolę Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz zespołu szczebla powiatowego i gminnego. 
Sytuację kryzysową powoduje wysoki poziom wody – rzeki Warty w okolicach 
zbiornika retencyjnego w Jeziorsku. W rezultacie wskazano na atrakcyjne cechy 
szkolenia, a mianowicie: 

- komputerowe obserwowanie sytuacji powodziowej na cyfrowych mapach 
terenu, 

- uwzględnienie wpływu powodzi na określone obiekty (podtopienia), 
- uwzględnienie zarządzania dostępnymi siłami i środkami w zależności od 

przyjętego wariantu gry decyzyjnej. 
W grze decyzyjnej „Epidemia” studenci wcielają się w rolę interaktywnych 

zespołów zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, miejskim  
i gminnym. W tej sytuacji muszą rozwiązać ponad 220 problemów w ramach 
zarządzania kryzysowego.

10
 

Podobnie studenci działają interaktywnie w przypadku zarządzania sytuacją 
kryzysową spowodowaną katastrofą kolejową. W tym konkretnym przypadku 
podkreśla się zarządzanie ciągłością działania w uwzględnieniu ponad 20 
problemów wymagających trafnych rozwiązań przez zespół kryzysowy.

11
  

Wykładowcy w czasie ćwiczeń praktycznych wystąpili w roli „widzów” 
oceniających praktyczny spektakl działania studenckich grup ćwiczebnych  
w określonej sytuacji kryzysowej. Wykładowcy wystawili tak zwaną ocenę 
zewnętrzną dla danej grupy wyszczególnionej w strukturze grupy studenckiej 
biorącej udział w zajęciach praktycznych. 

Na ocenę zewnętrzną grupy składały się więc oceny wykładowców oraz oceny 
nadrzędnych ćwiczących zespołów zarządzania kryzysowego, natomiast średnia 
arytmetyczna ocena wewnętrzna grupy i poszczególnych jej członków, nie mogła 
być większa od średniej arytmetycznej ocen zewnętrznych. Sądzimy, iż także 
metodyka oceny praktycznego działania grupy ćwiczebnej wyzwala energię, 
inicjatywę i wyobraźnię młodych adeptów sztuki zarządzania kryzysowego. 

Ciekawą propozycję uatrakcyjnienia zajęć praktycznych z opisanego zakresu 
jest publikacja Wojciecha Nowaka w kwestii przykładowych wizualizacji programów 
komputerowych, a zwłaszcza programu e-SWPD. W przypadku wystąpienia 

                                                           
9
 Por. Komputerowy system przygotowania do podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych. 
Szkolenie w formie interaktywnej – gry decyzyjnej, Materiały Firmy PROCeed, Poznań 2014 

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem. 
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powodzi system ten pozwala na zaobserwowanie potencjalnych terenów 
zalewowych. Wskazuje też rejony, z których należy ewakuować ludność cywilną  
i wyliczy liczbę zagrożonych w tym względzie mieszkańców oraz wskaże 
bezpieczne rejony ewakuacji. System e-SWPD firmy Archipelag NET jest pomocny 
w analizie dróg najkrótszego dojazdu poprzez wskazanie optymalnej trasy 
pomiędzy dwoma wybranymi punktami na mapie cyfrowej.

12
 

 

Rysunek nr 1: Struktura podziału grupy dziekańskiej nr 32 studiów magisterskich  

w trakcie zajęć praktycznych z zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych 

 

 

                                                           
12

 Por. W. Nowak, Systemy informatyczne wspierające zarządzanie kryzysowe, Zeszyty naukowe  
nr 6/2009, SWSPiZ w Łodź, s. 11-12 
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Zakończenie 
Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych 

jest jedną z ważnych szans na osiągnięcie celów dydaktycznych i zawodowych  
i ma swoje odbicie w podjętej w maju 2014 roku próbie połączenia teorii  
z praktycznymi wymaganiami dotyczącymi kształcenia praktycznego w naszej 
Uczelni. W zajęciach uczestniczyli wykładowcy oraz studenci Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa studiów magisterskich, realizując wcześniej opracowaną 
koncepcję zajęć praktycznych w wyniku kilku spotkań (narad metodycznych)  
z logistyki zarządzania sytuacją kryzysową. Realizacja praktyczna tej koncepcji  
w terenie i jej merytoryczny oraz metodyczny kontekst pozwala spojrzeć z punktu 
zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych. 

Taki punkt widzenia wymaga krytycznego odniesienia się do podjętej  
w niniejszym artykule problematyki, która implikuje kompleksowe podejście do 
profesjonalizacji studentów poprzez praktyki zawodowe w różnych rodzajach  
służb mundurowych i realizacji zajęć terenowych w formie bloku pokrewnych 
merytorycznie przedmiotów oraz zdobycie pełnych kompetencji zawodowych 
(wiedzy, nastawień emocjonalno-motywacyjnych i sprawności) poprzez 
uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach warsztatowych, seminariach, zajęciach 
praktycznych, które w sumie cementują zdobytą wiedzę teoretyczną  
z umiejętnościami. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można zaproponować 
następujące wnioski, dotyczące usprawnienia przyszłych zajęć terenowych  
z badanych przedmiotów: 

1. Nadać większą rangę praktycznym aspektom podawanej wiedzy w nauce 
wykładowców; 

2. Eliminować powtórzenia w wykładanych przedmiotach danego bloku: 
zarządzanie, zarządzanie sytuacją kryzysową, logistyka sytuacji 
kryzysowej, zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych; 

3. W trakcie jednego ćwiczenia winna być przedmiotem tylko jedna sytuacja 
kryzysowa, na przykład pożar, powódź, itp. Przy takim założeniu 
przeprowadzenia ćwiczeń należy opracować założenia sytuacyjne 
przewidziane dla takiej koncepcji zajęć praktycznych, dostosowując je do 
określonego poziomu administracyjnego, podstawowych elementów 
planowania cywilnego, jak siatka bezpieczeństwa, mapa zagrożeń, mapa 
ryzyka. 

4. Uatrakcyjnić zajęcia poprzez odpowiednią analizę zaistniałych przypadków 
sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów 
komputerowych; 

5. Nadać większą rangę aspektom metodycznym przy doborze tematów, 
celów praktycznych zajęć i zagadnień związanych z doskonaleniem 
umiejętności zawodowych; 

6. Podkreślać potrzebę zespołowego działania i rolę oraz znaczenie  
w opanowaniu sytuacji kryzysowej; 
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7. Propagować wśród wykładowców konieczność permanentnego 
doskonalenia metod, form i treści realizowanych zajęć w optyce zajęć 
praktycznych i przy założeniu hipotetycznych sytuacji kryzysowych, 
zbliżonych do realnych warunków zaistnienia sytuacji kryzysowych; 

8. W sferze merytorycznej zajęć dostrzegamy pewne usterki (luki) 
w opanowaniu materiału z zakresu szeroko rozumianego zarządzania 
kryzysowego. Stwierdzamy, że nie wszyscy słuchacze opanowali 
problematykę przełożenia teorii w pragmatykę działania i dotyczy to takich 
zagadnień, jak: opracowanie konkretnej mapy ryzyka, mapy zagrożeń, 
siatki bezpieczeństwa. 

9. Studenci studiów magisterskich napotykali na pewne trudności  
w referowaniu opracowanych meldunków sytuacyjnych, zwłaszcza 
odnośnie zakresu katastrofy (oceny sytuacji), możliwych działań 
alternatywnych wobec eskalacji klęski żywiołowej; 

10. Na uwagę i szczególne podkreślenie zasługuje duży wysiłek słuchaczy  
w opracowaniu topografii regionu z naniesionymi sytuacjami kryzysowymi  
i odpowiednimi działaniami ratowniczymi. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęta została próba przedstawienia problematyki zarządzania 

logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych. Jest ona 
szczególnie ważna z uwagi na osiągnięcie zaplanowanych przez Wyższą Szkołę 
Bezpieczeństwa celów dydaktycznych i w zakresie realizacji zadań zawodowych  
w kontekście szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. 

W prezentowanym materiale skoncentrowano się na zarządzaniu logistyką  
w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych pod kątem profesjonalizacji 
studentów poprzez praktyki zawodowe i zajęcia terenowe w formie bloku 
pokrewnych przedmiotów.  

Przeanalizowano znaczenie zajęć praktycznych w terenie na przykładzie 
zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych  
w zakresie usprawnienia procesu edukacji w kontekście profesjonalizacji działań  
i doskonalenia kwalifikacji zawodowych studentów. 

 
Summary 
In the article has been made an attempt to present the issues of logistics 

management in crisis situations in the optics field activities. It is particularly 
important in view of the achievement of the planned by the Safety School teaching 
and professional tasks in the context of the wider security issues. 

In this material focus on logistics management in crisis situations in the optics 
field activities for the professionalization of the students through apprenticeship 
and field activities in the form of a block of related items. 

Examined the importance of practical activities on the ground for example, 
logistics management in crisis situations in the optics field activities for the 
improvement of the educational process in the context of professionalisation 
activities and improvement of professional skills of students. 
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Załącznik 1 
 
Przykładowy meldunek danych kierownika grupy zabezpieczenia 

logistycznego dla szefa zespołu zarządzania kryzysowego 
 
1. Oceniam, że głównym zadaniem grup biorących udział w likwidacji 

skutków pożaru obiektu X będzie: 
- zapewnienie niezbędnej ilości sprzętu pożarowego do gaszenia pożaru, 

możliwości jego rozpowszechniania się i ratowania ofiar, 
- przygotowanie niezbędnej ilości sprzętu medycznego do transportu ofiar, 
- zapewnienie miejsc ofiarom pożaru w pobliskich szpitalach, 
- zapewnienie sprawnego przyjęcia ewakuowanej ludności w tymczasowych 

miejscach zakwaterowania oraz zabezpieczenia im środków przetrwania, 
- skoordynowania wszystkich jednostek ratunkowych, 
- ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz 

zabezpieczenie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi, 
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2. Liczę się z: 
- możliwością większej ilości ofiar danego pożaru, 
- możliwością wystąpienia braku potrzebnej ilości ludzi oraz sprzętu 

ratowniczego, 
- wystąpieniem przejściowych trudności z ewakuacją ludności do 

wskazanego rejonu dyslokacji, 
 
3. W związku z tym proponuję: 
- zadania logistyczne w czasie akcji p.poż. realizować następująco: (…), 
- wystąpić także o pomoc wyspecjalizowanych jednostek straży pożarnej, 
  
4. W tym celu wskazane są: 
- skuteczna współpraca wszystkich służb ratowniczych, 
- pozyskanie dodatkowego sprzętu ratowniczego według następujących 

propozycji:(…), 
- pozyskanie dodatkowych miejsc ewakuacji ludności, zabezpieczenie 

dodatkowych środków przetrwania, opieki medycznej, wsparcia 
psychologicznego (…). 

 
Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego 
 
Źródło: opracowanie własne na przykładzie: Nowak E., Zarządzanie logistyką 

w sytuacjach kryzysowych, AON 2009, s. 100-113. 
 
 
Załącznik 2 
 
 
Przykładowe elementy /punkty/ Meldunku Szefa Zarządzania 

kryzysowego 
 

1. Oceniam, że głównym zadaniem zespołu zarządzania kryzysowego/ 
poziomu administracyjnego/ w operacji usuwania skutków zalania terenów 
(powiatu…) będzie: 

- organizacja ewakuacji ludności i zwierząt hodowlanych Gminy X, Y  
poszkodowanych w wyniku powodzi, 

- organizacja pomocy medycznej i socjalno-bytowej dla ludności  
w poszkodowanych gminach (…), 

- organizacja nadzoru sanitarnego w gminach, w których istnieje zagrożenie 
epidemii wśród ludności i zwierząt, 

 
2. Liczę się z: 
- możliwością wystąpienia epidemii na terenach zalanych i koniecznością 

blokady i izolacji sanitarnej gminy X,Y, 
- możliwością wystąpienia dużej ilości padłych zwierząt i koniecznością ich 

utylizacji, 
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3. Proponuję: 
- umożliwienie pracy zespołu zarządzania kryzysowego w pełnym składzie, 
- uruchomienie wszystkich niezbędnych procedur i podmiotów 

bezpieczeństwa, 
- monitorowanie zagrożeń ich skutków oraz prognozowanie ich dalszego 

rozwoju, 
- uruchomienie wszystkich niezbędnych punktów informacyjnych dla 

ludności, 
- przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych 

zadań 
- opracowanie bieżących raportów z prowadzonych działań, 
 
4. W tym celu wskazane jest: 
- wystąpienie do RCB /Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o koordynację 

przedsięwzięć realizowanych w sąsiednich województwach /w rejonie/, 
- przekazywanie ostrzeżeń hydro-meteorologicznych, 
- zorganizowanie pomocy socjalnej dla osób poszkodowanych, 
- uruchomienie wszelkich niezbędnych procedur reagowania kryzysowego, 
- wnioskowanie o użycie Sił Zbrojnych RP, 
- przekazywanie niezbędnych informacji do RCB, 
- kontynuowanie ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 
- zadysponowanie sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie 

OC, 
- oznakowanie obszaru zagrożonego, 
- wydanie nakazu przeprowadzania zabiegów na zwierzętach, w tym 

szczepień, 
- wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynfekcji miejsc 

przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok 
zwierząt a także oczyszczania i odkażania środków transportu. 

 
Szef zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nowak E., Zarządzanie logistyką 

w sytuacjach kryzysowych, AON 2009,s.100-113. 
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Agata BIEDRZYCKA 
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

 
ZNACZENIE AKTYWIZOWANIA WYOBRAŹNI UCZNIA W PROCESIE 

ROZWIJANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH A MYŚLENIE DYWERGENCYJNE 
 
 

Powiadacie: 
– nuży nas obcowanie z dziećmi. 

Macie słuszność, mówicie: 
– bo musimy się zniżać do ich pojęć, zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. 

Mylicie się. 
Nie to nas męczy – ale, że musimy się wspiąć do ich uczuć. 

Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić.
1
 

Janusz Korczak 

 
1. Autokreacja jako priorytetowe zadania wychowania i edukacji  

do twórczości a potrzeby społeczne ucznia 
Pedagogika i psychologia twórczości jako młode subdyscypliny nauk  

o człowieku próbują nakreślić zakres i przedmiot swoich nauk, w zakresie studiów 
teoretycznych i badań empirycznych. Dużo uwagi przywiązuje się do problematyki 
wychowania do twórczości (do kreatywności), nauczania umiejętności twórczych, 
wychowania do twórczego stylu życia. 

Nauka twórczego myślenia i działania powinna opierać się na poznawaniu 
podstawowych zasad twórczego myślenia oraz podstawowych technik 
rozwiązywania problemów. Umiejętność ta jest niezbędna nie tylko w nauczaniu 
zintegrowanym w klasach I-III, ale również w nauczaniu takich przedmiotów jak 
biologia, matematyka czy język ojczysty.

2
 

Wzrost dynamiki życia społecznego, przemiany i formowanie się 
społeczeństwa postindustrialnego spowodowały również dysfunkcjonalizm szkoły, 
która nie nadążała za dokonującymi się zmianami na płaszczyźnie kulturowo-
społecznej. „W różnych fazach rozwoju cywilizacji aktywność twórcza człowieka 
ma odmienny charakter i cechuje się rozmaitym natężeniem […], istnieje 
podstawowa różnica między aktywnością twórczą człowieka w społeczeństwie 
tradycyjnym i nowoczesnym. W zbiorowościach tradycyjnych twórczość, jeżeli 
istniała, praktykowana była wyłącznie w stosunkowo wąskich dziedzinach 
działalności kulturotwórczej: w szkole, w technice, częściowo również w nauce”.

3
 

Naturalną rzeczą w rozwoju społeczeństw nowoczesnych jest otwarcie się  
na aktywność twórczą wzbogacającą nie tylko dorobek kultury, ale również jakość 
życia w zmieniających się, bardziej nowoczesnych dziedzinach życia społecznego. 

Polska młodzież, uczestnicząc w przemianach III fali rozwoju cywilizacyjnego, 
jest dosyć dobrze przygotowana, jeśli chodzi o poziom wiedzy ogólnej, z jakim 
pokonuje poszczególne szczeble edukacji. Niestety, użyteczność zdobytej wiedzy 
często nie przekłada się na umiejętności innowacyjne, które młody człowiek 

                                                           
1
 J. Korczak, Kiedy znów będę mały. Warszawa 1925 

2
 Jako przykłady programów edukacyjnych, które realizują myślenie twórcze w ramach szkolnych 
przedmiotów nauczania można przytoczyć: Odyseję umysłu, Porządek i przygodę, Lekcję twórczości 
(E. Nęcka, Psychologia twórczości. Gdańsk 2001, s. 202) 

3
 R. Schulz, Twórczość: społeczne aspekty zjawiska. Warszawa 1990, s. 7 

 



156 
____________________________________________________________________________

 

mógłby wykorzystać aranżując swoją rzeczywistość poznawczą w sposób 
kreatywny i twórczy. Brak inicjatyw, strategii w rozwiązywaniu problemów  
to blokady, które znacznie ograniczają swobodny rozwój i utrudniają 
wygenerowanie nowych pomysłów i perspektyw do działania. 

E. Nęcka
4
 twierdzi, że możliwości kształcenia twórczości oraz 

przygotowywania dziecka do uczestniczenia w życiu w sposób twórczy opierają się 
na trzech przesłankach: 

1. Humanistycznej – wizja człowieka jako istoty z natury twórczej (Maslow, 
Fromm, Rogers, May); 

2. Procesualnej – twórczość ma charakter potencjalny i skrystalizowany 
(przynosi twórcze dzieła, jeśli jest realizowana w sprzyjających warunkach 
w odpowiednio długim czasie); 

3. Rewizjonistycznej – koncepcja ta zaatakowała „mit genialności” 
utrzymując, że w tworzeniu uczestniczą te same procesy pamięci, 
percepcji i myślenia, co w innych formach aktywności (Perkins, Weisberg). 

Wszystkie trzy koncepcje są ze sobą spójne i zakładają, że każde dziecko 
może tworzyć dzieła twórcze bez względu na rodzaj predyspozycji, jeśli 
uczestniczy w planowym, systematycznym, zorientowanym na rozwijanie 
twórczych potencjałów – dziedzin i wymiarów twórczości, treningu twórczości. 

 

Tabela nr 1: Dziedziny i wymiary twórczości według R. Schulza. 
 

 DZIEDZINY TWÓRCZOŚCI –  
KATEGORIA ZACHOWAŃ TWÓRCZYCH JEDNOSTKI 

Wymiary 
twórczości 

Autonomiczna 
działalność 

kulturotwórcza 

Nowoczesna 
praca ludzka 

Innowacyjne 
zachowania 
społeczne 

Autokreacja 

Podmiot 
twórczy 

Twórca 
(inwentor),  
np. odkrywca, 
wynalazca, 
artysta, pisarz 
itp. 

Innowator 
profesjonalny, 
np. nauczyciel – 
innowator, 
robotnik – 
racjonalizator, 
dyrektor itp. 

Innowator 
społeczny,  
np. uczeń, 
obywatel, 
sportowiec itp. 

Osoba twórcza, 
np. Albert 
Schweitzer 

Proces 
twórczy 

Proces 
inwencyjny 
(odkrywczy, 
wynalazczy) 

Proces 
innowacyjny 
(planowanie  
i realizacja 
„nowego 
produktu”) 

Proces 
adaptacyjny 
(zmiana, 
rozwijanie 
nowych 
wzorów 
zachowania) 

Proces 
samorozwoju 
(ukierunkowany 
i długofalowy 
proces 
kształtowania 
własnego „ja”) 

Produkt 
twórczy 

Innowacja jako 
składowy 
element kultury 
(odkrycia, 
wynalazki, 
dzieła sztuki; 
ogólnie nowa 
informacja”) 

Innowacja jako 
produkt pracy 
nowoczesnej 
(„nowy produkt”) 

Innowacja jako 
nowy wzór 
zachowania 
(program 
zmiany) 

Innowacja jako 
program rozwoju 
osobowości 

                                                           
4
 E. Nęcka, Trening twórczości, wyd. III. Kraków 1998, s. 12 
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 DZIEDZINY TWÓRCZOŚCI –  
KATEGORIA ZACHOWAŃ TWÓRCZYCH JEDNOSTKI 

Warunki 
(źródła) 
twórczości: 
sytuacyjne  
i 
podmiotowe 

Stan i wymogi 
kultury; potrzeby 
osobowości 
twórcy 

Stan i wymogi 
pracy 
nowoczesnej, 
potrzeby 
osobowości 
innowatora 
profesjonalnego 

Stan i wymogi 
środowiska 
społeczno-
kulturowego; 
potrzeby 
osobowości 
innowatora 
społecznego 

Stan i wymogi 
wewnętrznego 
środowiska 
człowieka; 
potrzeby „ja” 

Żródło: R. Schulz, op. cit. s. 241 
 

W tabeli omówiono wymiary twórczości (podmiot, proces, produkt, warunki 
twórczości) przedstawione pod kątem zaprezentowanych przez R. Schulza 
następujących dziedzin: 

1. Autonomicznej działalności kulturotwórczej; 
2. Nowoczesnej pracy ludzkiej; 
3. Innowacyjnych zachowań społecznych; 
4. Autokreacji. 
Do zasadniczych form aktywności twórczej człowieka możemy zaliczyć 

rozmaite formy jego działalności kulturowej. Wewnętrznym przejawem tej 
działalności jest autonomiczna działalność kulturotwórcza (odkrycia, wynalazki, 
dzieła sztuki czy w mniejszym wymiarze prace plastyczne na wystawkach 
szkolnych), zewnętrznym – nowoczesna praca ludzka. Praca w nowoczesnym 
społeczeństwie nakłada na jednostkę nieustanny przymus dostosowywania się  
do odpowiednich kwalifikacji – intelektualnych i osobowościowych. Wykonywanie 
różnych czynności zawodowych staje się coraz bardziej złożone, bardziej 
skomplikowane w obsłudze. Wymaga od pracownika wprowadzania szeregu 
innowacji i ciągłej nauki. 

Żeby przygotować dorastające pokolenia do wyzwań, jakie niosą ze sobą 
rozwijające się technologie, należy wspierać i rozwijać już od najmłodszych lat 
trzecią z dziedzin wyłonionych przez R. Schulza – innowacyjne zachowania 
społeczne. Dziedzina ta może realizować się od najmłodszych lat w trakcie 
wypełniania podstawowych ról społecznych – ucznia, obywatela, rodzica, 
pracownika, konsumenta dóbr społecznych itp. Uczestnictwo w życiu społecznym 
wymaga od jednostki coraz bardziej złożonych, zmiennych i nieokreślonych,  
co do wymagań, zachowań i przyjmowania na siebie ról społecznych opartych  
na różnych formach innowacji. 

Ostatnią, wymienianą dziedziną jest autokreacja – samorozwój jako plan  
na rozumienie, rozwijanie i wspieranie swoich potrzeb. Plan, który kształtuje mocne 
strony, rozwija osobowość, nadaje charakter swojemu życiu i cel, do którego  
się dąży. 

Autokreacja jest dziedziną, która współpracuje ze wszystkimi innymi 
dziedzinami i ma rolę nadrzędną. Wszystkie cztery dziedziny w prawidłowo 
rozwijającej się osobowości młodego człowieka mogą się stać obszarem do coraz 
wyższych aspiracji i motywacji do rozwoju nowych jakości twórczego życia. Można 
przypuszczać, że twórczość kulturalna, praca twórcza i innowacje społeczne, 
wspierane już od najniższych szczebli edukacji, oprócz coraz większych 
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umiejętności twórczych i kreatywnego rozwoju, będą wspierać postawy 
prozdrowotne i prospołeczne. 

Wychowanie do samorozwoju, zdaniem R. Schulza,
5
 to priorytetowe zadania 

edukacji dla twórczości. Przed pedagogiką i wychowaniem stoją nowe cele – 
kształtować człowieka przygotowanego do autokreacji, samorozwoju, kierowania 
swoim życiem, doskonalenia się w danej dziedzinie i osiągania coraz wyższych 
poziomów samorealizacji – człowieka sukcesu. 

Rozważania natury teoretycznej nie wystarczą, żeby dziecko czy młody 
człowiek zaczął inaczej myśleć o sobie, żeby odczarował sposób myślenia, który 
pozwalał mu wątpić w swoje możliwości. Często tak się zdarzało, że nawet nie 
próbował pokonać trudności. Jak przełamać stereotyp w myśleniu, że nie jestem 
wystarczająco dobry, że nie potrafię? 

Wielu pedagogów i psychologów twórczości próbuje stawiać pytania, które 
mogłyby pomóc rozwiązać ten problem. W większości pozostają one bez 
odpowiedzi – udaje się na nie odpowiedzieć tylko w pewnej części. Próbę 
sformułowania tej problematyki podjął K. Szmidt:

6
 

1. Jakie są lub jakie mają być cele wychowania do twórczości i konstruowany 
wzorzec (ideał) w pełni rozwiniętej osobowości (osoby) twórczej? 

2. W jaki sposób – jakimi metodami i narzędziami dydaktycznymi 
(terapeutycznymi, treningowymi itp.) można pobudzać potencjalne 
zdolności twórcze uczniów i wychowanków w różnym wieku? 

3. Jak rozwijać obudzone już zdolności twórcze, podnosić je na wyższy 
poziom lub poddawać kulturowej sublimacji? 

4. W jaki sposób pomagać uczniom przenosić wyuczone umiejętności  
do codziennego życia i praktyki zawodowej? 

5. Jakie metody i zadania dydaktyczne są najbardziej efektywne w tym 
procesie? 

Zakres problematyki psychopedagogiki i dydaktyki twórczości jest bardzo 
rozległy. Wielu autorów w swoich publikacjach podejmuje próbę uściślenia tej 
problematyki i nakreślenia kierunków i metod pracy. To opracowanie jest jedną  
z nich. 

 
2. Symulacja poznawcza w oparciu o wykorzystanie wyobraźni 

motorycznej dziecka 
Estetyka jest uważana za jeden z trzech działów filozofii, a sztuka od wieków 

za jeden z trzech działów twórczości i działania ludzkiego. Podstawowa 
arystotelesowska trychotomia wyróżniała trzy rodzaje czynności i trybów życia: 
teorię, działanie i twórczość. Podział ten znalazł odzwierciedlenie w późniejszych 
przeobrażeniach filozofii (XIX wiek), w logikę, etykę i estetykę.

7
 W świecie 

współczesnej psychologii i pedagogiki, mimo wielu odstępstw natury 
merytorycznej, utrzymał się troisty schemat arystotelesowski. To co jest istotne  
w poznaniu i kształceniu dziecka to myśl, wola i uczucie, które są porównywane  
do nauki, moralności i sztuki. 

                                                           
5
 R. Schulz, op. cit., s. 49 

6
 K. Szmidt, Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd 
stanowisk polskich. (w:) K. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania. 
Kraków 2005, s. 19-20 

7
 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1988, s. 10 
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Małe dziecko ma naturalną zdolność tworzenia, która z biegiem czasu zanika. 
Otaczająca rzeczywistość, przede wszystkim oczekiwania ze strony szkoły,  
to wymagania nastawione w dużej mierze na myślenie konwergencyjne, 
przyswajanie, a nie tworzenie, naśladownictwo, a nie innowację w działaniu 
dziecka. 

„Dylemat między przyswajaniem a tworzeniem szkoła tradycyjna rozstrzyga 
tak, jak gdyby możliwe było odroczenie na lat kilkanaście poczynań twórczych 
jednostki po to, by najpierw opanować wyniki twórczości innych. Wiele przemawia 
za tym, że lata jednostronnej recepcji wyrządzają umysłom przeciętnym szkody 
nieodwracalne”.

8
 

Współczesna neurobiologia poznawcza w studiach nad percepcją  
i wyobraźnią kluczowe znaczenie dla procesów wyobrażeniowych upatruje  
w zdolności przewidywania. W modelu Llinása schematy poznawcze o podłożu 
dziedzicznym są konfrontowane z informacjami sensorycznymi. Interpretacja 
znaczeń odgrywa głównie rolę środowiskową i ma charakter symulacji. 
Przewidywanie jako symulacja jest zawansowaną dyspozycją poznawczą, w tym 
ujęciu określaną jako wyobraźnia. G. Hesslow

9
 wyróżnia trzy typy symulacji 

kognitywnej: symulację działania, symulację percepcji, antycypację. 
Symulacja działania polega na zdolności aktywizowania odpowiednich 

obszarów w mózgu bez wykonywania działania (jednostka sobie jedynie wyobraża, 
że to działanie wykonuje). 

Symulacja percepcji polega na zdolności percepcji jedynie na podstawie 
wyobrażania sobie, że jednostka dokonuje percepcji (aktywność percepcyjna 
generowana jest przez sam mózg, a nie przez zewnętrzny bodziec). 

Antycypacja polega na oczekiwaniu stanu percepcyjnego podczas 
przygotowywania zachowania ruchowego (przygotowanie ruchu wiąże się  
z aktywizacją tych obszarów sensorycznych, które towarzyszą w rzeczywistości 
wykonywaniu danego ruchu). 

Opierając się na modelu Llinása możemy przypuszczać, że każda pasja, 
myślenie, które jest poprzedzone wyobrażeniem i stymuluje konstruowanie 
rozwiązań o charakterze dywergencyjnym – pobudza w mózgu te same okolice, 
które są odpowiedzialne za praktyczne działanie – tworzenie takie samo jak  
w rzeczywistości. Mózg rozpoznaje rozwijanie wyobraźni, jak rozwijanie 
sprawczego działania, dlatego też rozwijanie wyobraźni twórczej u małego dziecka 
jest zadaniem niezwykle istotnym dla jakości i charakteru przyszłej edukacji 
dziecka. 

Współczesne badania potwierdziły aktywizowanie odpowiednich struktur 
mózgowych w momencie symulacji, jak i w czasie wykonywanego działania. 
Odkryto, że: 

Czas trwania umysłowo-symulowanych ruchów jest wysoko skorelowany z ich 
rzeczywistym wykonaniem.

10
 

                                                           
8
 Z. Pietrasiński, Przygotowanie do aktywności twórczej. (w:) B. Suchodolski (red.), Model 
wykształconego Polaka. Wrocław 1980/1997, s. 16 

9
 G. Hesslow, Concious thought as simulation of behaviour and perception, “Trends in Cognitive 
Sciences”, 2002, 6, 242-247 

10
 A. Guillot, C. Collet, Duration of mentalny simulated movement: A review, “Journal of Motor Behavior”, 
2005, 37, 10-20 
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Reakcje wegetatywne powiązane z wysiłkiem fizycznym zmieniają się w ten 
sam sposób zarówno podczas pracy wyobraźni motorycznej, jak i podczas 
wykonania ruchów.

11
 

Podobne obszary mózgowe są aktywowane przez ten sam ruch zarówno, gdy 
jest on wyobrażany, jak i wtedy, gdy jest on faktycznie wykonywany.

12
 

Na tej podstawie sformułowano wniosek, że wyobraźnia motoryczna 
uczestniczy w procesie aktywowania i monitorowania działalności ruchowej 
poprzez reagowanie na wewnętrzne informacje zwrotne.

13
 

W rozwoju jednostki, w momencie kiedy system oceniania z zewnętrznego 
mechanizmu kontroli zaczyna przekształcać się w wewnętrznie sterowany system 
kontroli – samoocena jest uzależniona od tego co młody człowiek „potrafi”. Wiara 
we własne siły, poczucie pewności siebie powinny być kształtowane w trakcie 
wieloletniego procesu – nauki i wychowania w rodzinie i szkole. Dziecko powinno 
zawsze pamiętać, że może wykonać dane zadanie, że jest w stanie to zrobić,  
że potrafi, że każda podjęta próba jest okazją do odniesienia sukcesu. Dziecko 
podczas nauki w szkole powinno nauczyć się korzystania z technik, które pozwolą 
mu rozwijać swój potencjał i możliwości w zakresie twórczego działania, 
rozumienia i przetwarzania emocji społecznych i empatii.

14
 Dyspozycje 

wyobrażeniowe, które są wypowiadane z perspektywy pierwszoplanowej nabierają 
charakteru wewnętrznego i są nacechowane silną ekspresją emocjonalną 
zwłaszcza, gdy jednostka przetwarza emocje społeczne.

15
 

Charakter wyobrażenia nakreśla jego fabuła narracyjna. Wielu badaczy 
określając strukturę przekazu narracyjnego nawiązuje do koncepcji fabuły 
Arystotelesa zamykając strukturę wyobrażenia w trzy fazy zdarzenia: początek, 
środek i koniec. 

Odwołując się do tego podziału W. Kintsch i T. A. van Dijk
16

 wyróżniają  
w narracji: 

1. Ekspozycję (exposition) prezentująca bohaterów opowiadania i sytuację  
w jakiej się oni znajdują; 

2. Komplikację (complication), na którą składa się fabuła zawierająca 
sekwencję epizodów i wszystko, co się wydarzyło; 

3. Rozwiązanie (resolution), przedstawiające stan rzeczy będący rezultatem 
działań postaci uczestniczących w akcji. 

J. Trzebiński
17

 wskazuje na cztery istotne komponenty biorące udział w fabule 
narracyjnej: 

                                                           
11

 J. Decety, Do imagined and executed action share the same neural substrate?, “Cognitive Brain 
Research”, 1996, 77, 45-52 

12
 M. G. Lacourse i in., Brain activation during execution and motor imagery of novel and skilled 
sequential hand movements, “Neuro Image”, 2005, 27, 505-519 

13
 B. Bałaj, Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań.  
(w:) P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Warszawa 2007, s. 231 

14
 Interesujące badania dotyczące testowania interakcji pomiędzy czynnikami emocjonalnymi  
i perspektywicznymi przeprowadzili P. Ruby i J. Decety w 2004 roku. Badania te potwierdziły fakt 
zróżnicowania ekspresji emocjonalnej w wyobrażeniach z perspektywy „ja – inni”  
i zasadności przeprowadzania treningu wyobrażeniowego z perspektywy pierwszej osoby. 

15
 P. Ruby, J. Decety, How Gould you feel versus how do you think she would feel? A neuroimaging 
study of perspective-taking with social emotions, “Journal of Cognitive Neuroscience”, 2004, 16,  
988-999 

16
 W. Kintsch, T. A. van Dijk, Toward a model of text comprehension and production, “Psychological 
Review”, 1978, 85, 363-396 
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 bohaterów historii; 

 wartości bohaterów zorientowane na subiektywną projekcję dotyczącą 
otaczającej rzeczywistości, jak również stanów hipotetycznych, intencji 
bohaterów oraz planów realizacji tych intencji; 

 prawdopodobnych trudności, które napotykają bohaterowie w trakcie 
realizowania intencji; 

 uwarunkowań i szans realizacji intencji, rozumianych jako pokonywanie 
blokujących cele trudności. 

Do korzystania z technik wyobrażeniowych w pracy z dziećmi, u których 
pragniemy rozwijać potencjał twórczy potrzebne jest zatem: 

1. Rozumienie, że wyobrażanie sobie przez dziecko danego ruchu przyczynia 
się do poprawy jakości działań motorycznych w rzeczywistości 
(analogicznie do poprawy efektywności i sprawczości dziecka sprzężonej  
z poczuciem pewności i wiarą we własne siły

18
); 

2. Wyobrażenie powinno zawierać się w perspektywie osobowej – „ja”; 
3. Treść wyobrażenia powinna być powiązana z ekspresją pozytywnych 

emocji – im silniej dziecko przeżywa wyobrażaną sobie treść, tym jest 
bardziej podatne na sugestie w niej zawarte; 

4. Narracyjna forma przekazu wyobrażenia powinna zawierać w swojej treści: 
początek, środek i koniec przekazu wyobrażeniowego – epilog zdarzenia 
powinien stanowić pozytywne rozwiązanie sytuacji lub problemu. 

Do tego opisu należy jeszcze dodać, że techniki wyobrażeniowe zwane 
często technikami wizualizacyjnymi biorą udział w konstruowaniu mapy 
poznawczej, która ma swój obraz w mózgu. Na kształt tej mapy składa się odbiór 
zmysłowy powstały również w czasie świadomych wyobrażeń, a więc w procesie 
tym uczestniczą takie zmysły jak: smak, zapach, słuch, wzrok czy odczucia 
sensoryczne zlokalizowane w różnych okolicach mózgu. 

 
3. Aktywizacja wyobraźni a myślenie dywergencyjne 
Wizualizacja to obraz mentalny stymulujący emocje, który zawiera instrukcję 

wyobrażeniową dotyczącą wywołania konkretnego obrazu w umyśle. 
Osoba, wyobrażająca sobie jakąś scenę może występować w roli: uczestnika 

lub obserwatora (perspektywa – „ja”, którą różnicuje nasilenie przeżywanych 
emocji w sytuacji, kiedy uczestnik wyobrażenia występuje w roli obserwatora i widzi 
siebie tylko z pewnego dystansu i wtedy, gdy w tym wyobrażeniu aktywnie 
uczestniczy). 

Procesy myślowe, zaangażowane w twórczą działalność, wykazują się 
aktywnością w następujących obszarach:

19
 

1. Algorytmiczność (niezawodne metody poszukiwania rozwiązania); 

                                                                                                                                                    
17

 J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. (w:) J. Trzebiński (red.), Narracja jako 
sposób rozumienia świata. Gdańsk 2002 

18
 W eksperymentach przeprowadzanych na użytek reklam (Escalas i Luce, 2003) dowodzono,  
że wyobrażenia ukierunkowane na poprawę samopoczucia skutkowały większą wrażliwością na siłę 
zastosowanych w przekazie wyobrażeniowym argumentów. Badania wykazują zależność pomiędzy 
nastrojem a ilością kupowanych towarów – czy w taki sposób nie można również wpływać na 
motywację do nauki i samoocenę dziecka?; J. E. Escalas, M. F. Luce, Process versus outcome 
thought fokus and advertising, „Journal of Consumer Psycholgy”, 2003, 13(3), 246-254 

19
 E. Nęcka, Psychologia twórczości…, op. cit., s. 69-72 
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2. Dywergencyjność (myślenie twórcze, którego wynikiem są liczne, 
różnorodne i oryginalne pomysły); 

3. Konwergencyjnność (myślenie jednotorowe, którego wynikiem jest jedno 
konkretne rozwiązanie); 

4. Analogiczność (możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w nowej 
sytuacji). 

Charakterystycznymi cechami myślenia twórczego (dywergencyjnego) są:
20

 

 aktywne podejście do problemu (które daje możliwość modyfikacji  
na każdym etapie pracy nad problemem); 

 metaforyzm (ułatwia transfer wiedzy z jednego obszaru do drugiego, 
umożliwiając przeniesienie znaczeń z pojęć odległych, nieznanych  
na bliskie i znane – dając nową wiedzę i zrozumienie); 

 przezwyciężanie sztywnych nawyków i nastawień (ułatwia wykorzystanie 
starych znaczeń w nowych, nieznanych dotąd funkcjach). 

Myślenie dywergencyjne powinno zatem spełniać pewne kryteria, które 
powstałemu wyobrażeniu dają łatwość wytwarzania wielu różnych pomysłów, 
gotowość do zmiany kierunku myślenia oraz możliwość modyfikowania informacji. 
Myślenie to musi wykazywać się cechami:

21
 

 płynności, której miarą jest liczba wytworzonych pomysłów; 

 giętkości, rozumianej jako gotowość do zmiany kierunku myślenia; 

 oryginalności – zdolności do wytworzenia nietypowych pomysłów. 
Operacje wyobrażeniowe, które dokonują się w umyśle mają więc swoją 

naturę, która została nakreślona oraz wyrażają się w pewnej perspektywie.  
Co decyduje o jakości transformacji obrazów? 

R. N. Shepard i L. A. Cooper uważają,
22

 że są to procesy motywacyjne  
i afektywne i nie są w tej opinii odosobnieni. Wyobrażenia z wykorzystaniem 
rozumowania werbalnego, bogate w treść, kolory, zapachy itp. aktywizują 
wyobraźnię bardziej niż abstrakcyjne zadania. Takie wyobrażenia również bardziej 
aktywizują do działania i wpływają na poziom rozwiązań zadań dywergencyjnych. 

N. LeBoutillier i D. Marks
23

 w swoich metabadaniach zajmowali się 
zależnością między wyobraźnią a kreatywnością. Analizując związki, na które 
składał się poziom rozwiązywania zadań dywergencyjnych doszli do wniosku,  
że wyobraźnia ma istotny wpływ na zdolność do myślenia dywergencyjnego (choć 
wielkość efektu wynosiła zaledwie 3% wariancji kontrolowanej). 

Na podstawie przeprowadzonych badań przez E. Soszyńską, P. Francuza
24

 
stwierdzono, że ani werbalizacja treści wyobrażeniowych, ani sugerowana rola 
jaką osoba zajmuje w wyobrażeniu (uczestnik/obserwator) nie pozwalają, 
niezależnie od siebie, przewidywać wyników uzyskanych w teście myślenia 
dywergencyjnego. Zależności ujawniają się dopiero na poziomie uchwycenia 
zależności tych czynników, a mianowicie do poprawy w zakresie myślenia 
dywergencyjnego w badaniach dochodzi u osób, które: 

                                                           
20

 Ibidem, s. 71-73 
21

 J. P. Guilford, Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1978 
22

 R. N. Shepard, L. A. Cooper, Mental Images and Their Transformations. Cambridge 1982 
23

 N. LeBoutillier, D. Marks, Mental imagery and creativity: A meta-analytic review study, “British Journal 
of Psychology”, 94, 29-79 

24
 E. Soszyńska, P. Francuz, Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór 
wrażeń płynących z ciała. (w:) P. Francuz (red.), Obrazy…, op. cit., s. 298-310 
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 przyjmują w wyobrażeniu rolę uczestnika (aktora) i nie biorą udziału  
w werbalizacji; 

 przyjmują w wyobrażeniu rolę obserwatora i biorą udział w werbalizacji 
(pozytywny wpływ można wyjaśnić odwołując się do teorii podwójnego 
kodowania

25
); 

 są kobietami (kobiety są w stanie wyobrazić sobie jednocześnie więcej 
elementów). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywizacja wyobraźni pozytywnie 
wpływa na zakres wykonywania zadań dywergencjnych, szczególnie jeśli chodzi  
o wzmacnianie cech twórczego myślenia takich jak: płynność, giętkość  
i oryginalność. Wyniki wskazują, że efektywność rozwiązań zadań 
dywergencyjnych jest uzależniona od kodu jaki reprezentują poszczególne 
zadania. Konstruując wyobrażenie z konkretnym przeznaczeniem warto 
uwzględnić do kogo jest ono kierowane i w jaki sposób sformułowane. Wizualizacja 
powinna opierać się na jednym kodzie – figuralnym lub werbalnym. 

Na podstawie przytoczonych badań należy przypuszczać, że stosowanie 
technik wyobrażeniowych i rozwijanie wyobraźni będzie miało wpływ na poprawę 
zdolności myślenia dywergencyjnego, a w konsekwencji zwiększenie 
dywergencyjnych możliwości życiowych jednostki w zakresie jej edukacji, 
wychowania i rozwoju. Kierowanie procesem wyobrażeniowym przyniesie 
założone cele, jeśli będzie wdrażane systematycznie, będzie miało sprecyzowane 
zasady i jasno określone założenia metodyczne. 

 
PRZYKŁADY INSTRUKCJI WYOBRAŻENIOWYCH PODAWANYCH PRZEZ 

OSOBĘ KIERUJĄCA WYOBRAŻENIEM, RÓŻNIĄCYCH SIĘ PERSPEKTYWĄ 
ORAZ RODZAJEM WRAŻEŃ PŁYNĄCYCH Z CIAŁA

26
 

 
Przykład instrukcji wyobrażeniowej akcentującej rolę uczestnika 
Wyobraź sobie, plażę nad oceanem. Być może przed Twoimi oczyma 

przewija się mnóstwo obrazów jak w filmie: pozwól niech pojawiają się w twej 
wyobraźni, ale zdecyduj się ostatecznie na jeden konkretny obraz. Skup cała swoją 
uwagę na obrazie plaży, miejscu pełnym spokoju i przynoszącym rozluźnienie. 

Plaża, szum oceanu, upalny dzień…, powoli sunące obłoki…, gorący piasek 
pod stopami…, powoli idziesz w stronę wody, zanurzasz stopy, chłodno, 
przyjemnie…, fale odbijają się rytmicznie od brzegu, jedna za drugą…, powietrze 
jest pełne zapachów…, przeleciało stado krzyczących mew…, zbierasz białe 
muszle…, z każdym oddechem coraz bardziej wchłaniasz to miejsce, ciszę  
i spokój. 

Słyszysz dźwięki i hałasy w tej sali…, bierzesz kilka głębokich oddechów…, 
kiedy zechcesz, możesz otworzyć oczy. 

 
 
 
 

                                                           
25

 A. Paivio, The relationship between verbal an perceptual codes. (w:) E. C. Carette, M. P. Friedman 
(eds.), Handbook of Perception: Perceptual Coding (t. 8). New York 1978; M. Sadowski, A. Paivio, 
Imagery and Text. A dual coding theory of reading and writing. New Jersey, Londyn 2001 
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164 
____________________________________________________________________________

 

Przykład instrukcji wyobrażeniowej akcentującej rolę obserwatora 
Wyobraź sobie plażę nad oceanem. Być może przed Twymi oczyma przewija 

się mnóstwo obrazów jak w filmie: pozwól, niech pojawią się w Twojej wyobraźni, 
ale zdecyduj się ostatecznie na jeden konkretny obraz. Skup całą swoją uwagę  
na obrazie plaży, miejscu pełnym spokoju i przynoszącym rozluźnienie. 

Plaża, szum oceanu, upalny dzień…, widzisz siebie z lotu ptaka…, swoją 
spokojną twarz…, wiatr delikatnie porusza twoim ubraniem, włosami…, stado 
krzyczących mew, zapach pomarańczy, fale rytmicznie odbijają się od brzegu, 
jedna za drugą…, woda wyrzuca na brzeg białe muszle różnych kształtów…,  
z każdym oddechem coraz bardziej wchłaniasz to miejsce, ciszę i spokój. 

Słyszysz dźwięki i hałasy w tej sali… bierzesz kilka głębokich oddechów…, 
kiedy zechcesz możesz otworzyć oczy. 

 

Tabela nr 2: Porównanie tekstów wizualizacji. 
 

 Rola uczestnika 
 

Rola obserwatora 

Zmysł wzroku 

Plaża, 
Obłoki nad głową, 
Piasek pod stopami, 
Fale, 
Białe muszle (osoba zbiera 
je – wykonuje czynność). 

Plaża, 
„Ja” z lotu ptaka, 
Własna twarz, 
Fale, 
Białe muszle (wyrzucane 
przez morze). 

Zmysł węchu 
Różne zapachy dochodzące 
do osoby. 

Zapach pomarańczy jako 
element krajobrazu. 

Zmysł czucia 

Upał, 
Gorący piasek, 
Chłodna woda. 

Upał, 
Wiatr poruszający włosami, 
ubraniem (gdy osoba 
obserwuje się z lotu ptaka). 

Zmysł słuchu 
Szum oceanu, 
Krzyczące mewy 
(przelatujące nad osobą). 

Szum oceanu, 
Krzyczące mewy jako 
element krajobrazu). 

Żródło: E. Soszyńska, P. Francuz (Ibidem, s. 314). 
 

4. Kierowanie procesem twórczym poprzez wybór form ułatwiających 
aktywizację wyobraźni u dziecka 

Z punktu widzenia dydaktyki twórczości rozwijanie dyspozycji twórczych 
podczas zajęć grupowych, nabiera swoistej dynamiki, tworząc złożoną sieć 
motywacji i powinności, sprzyjających wysiłkowi indywidualnemu. Takie wspólne 
przeżywanie daje satysfakcję i pozwala dzielić się umiejętnościami pojawiającymi 
się podczas pokonywania trudności pracując w zespole. Do takich umiejętności 
możemy zaliczyć:

27
 

1. Umiejętność przełamywania nawykowych sposobów percepcji sytuacji 
zadaniowych; 

2. Zdolność do eksplorowania nieświadomości, do zgłaszania idei  
i pomysłów, nawet wówczas, gdy wydadzą się niejasne i słabo 
uzasadnione; 
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 A. Góralski (red.), Szkice z pedagogiki zdolności. Warszawa 1996, s. 15-16 
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3. Umiejętność zwracania uwagi na innych, zdolność do percypowania 
emocji, postaw, nastawień, myśli i działań członków grupy; 

4. Zdolność dostrzegania zróżnicowanych właściwości i funkcji obiektów, 
zdarzeń, zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych związków  
i uwarunkowań; 

5. Zdolność do podawania w wątpliwość, do uzyskiwania dystansu 
emocjonalnego i intelektualnego do tego co oczywiste i pewne; 

6. Umiejętność szybkiego i adekwatnego dostosowywania się do nowych 
sytuacji; 

7. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego, do przechodzenia od szczególnego 
do ogólnego oraz do wprowadzania ładu i jasności w postrzeganie  
i interpretację rzeczy złożonych; 

8. Umiejętność „spróbowania inaczej” – wybierania nieoczekiwanych  
i trudnych do spostrzeżenia możliwości, dostosowywanie się do zadnia, 
odnajdywanie tego, co może w danym przypadku prowadzić  
do rozwiązania; 

9. Umiejętność oswajania inności, oswajania obcości, czynienia „swoim” 
także dla innych, nie tylko dla twórcy – tego co jest w dokonaniu twórczym 
zasadniczo nowe […]; 

10. Umiejętność sięgania po analogię, dostrzegania zbieżności i podobieństw 
między obiektami, zjawiskami, zdarzeniami i procesami pozornie odległymi 
i nie mającymi punktów wspólnych, rozumienia i umiejętnego 
wykorzystywania tych podobieństw w rozwiązywaniu; 

11. Zdolność do skutecznego posługiwania się drugą – obok intelektu władzą 
poznawczą – intuicją, rozumienie istoty intuicji oraz sposobów jej 
umacniania i rozwijania; 

12. Umiejętność doskonalenia języka, będącego podstawowym środkiem  
do racjonalnego poznawania, rozumienia, wyjaśniania i komunikowania 
rzeczywistości. 

Grupa dzieci powinna być stosunkowo jednorodna pod względem takich cech 
jak: wiek, status społeczny, umiejętność współpracy, poziom inteligencji, motywacji 
i kompetencji do działania twórczego. Są to warunki niezbędne do podnoszenia 
efektywności pracy grupowej w zakresie generowania twórczych pomysłów  
i podejmowania twórczych działań. 

Otwartość, nieokreśloność i różnorodność procesu twórczego, jak również 
potrzeba uwzględniania indywidualnych potrzeb dzieci, wyklucza stosowanie 
jednego, odgórnie przyjętego i zamkniętego, jeśli chodzi o zakres treści, 
podręcznika. Kierowanie procesem twórczym to zatem zadanie dla twórczych 
jednostek, które same uczestniczą w rozwijaniu dywergencyjnego myślenia oraz 
szukaniu nowatorskich metod do pracy z dziećmi i młodzieżą. Lekcje twórczości 
dają możliwość ćwiczenia i doskonalenia predyspozycji twórczych  
w dwupodmiotowej relacji między nauczycielem i uczniem (a nawet rodzicem  
i dzieckiem – kontynuującym swoją pracę jako zadanie domowe). 
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Tabela nr 3: Założenia teoretyczno-metodyczne lekcji twórczości według K. Szmidta. 
 

Proces twórczy 
 

Produkt  
i dziedziny 
twórczości 

Osobowość 
twórcza 

Warunki tworzenia 

Proces twórczy 
polega na interakcji 
założonego celu 
aktywności 
twórczej i kolejno 
tworzonych 
struktur próbnych 
(rozwiązań, idei, 
pomysłów). Może 
zacząć się  
od określenia celu, 
ale również  
od sformułowanie 
pierwszej struktury 
próbnej. Dzięki 
procesowi 
twórczemu 
następuje 
reorganizacja 
dotychczasowego 
doświadczenia 
jednostki pod 
wpływem nowych 
informacji i zmiany 
celu aktywności. 
 

Proces twórczy 
odbywa się 
poprzez operacje 
umysłowe 
(kojarzenie, 
abstrahowanie, 
metaforyzowanie 
itp.), pozostające 
pod kontrolą 
strategii 
heurystycznych. 
Szczególne 
znaczenie  
w procesie 
twórczym  
ma zdolność 
dostrzegania, 
definiowania  
i redefiniowania 
problemów oraz 
płynność i giętkość 
myślenia. 
 

 
Produktem 
twórczości może 
być: 
- rzecz; 
- sposób działania; 
- sposób 
postrzegania 
świata; 
- czynne 
postrzeganie 
samego siebie. 
 
Wytwór jest 
twórczy, gdy jest: 
- nowy; 
- użyteczny; 
- wartościowy, 
przynajmniej dla 
samego twórcy. 
Nowość jest cechą 
konstruktywną 
produktu 
twórczego, wartość 
– cechą 
różnicującą, 
dzielącą  
je na dobre i złe. 
 
Nie ma dziedziny 
działalności, która 
nie mogłaby się 
stać polem 
twórczości. 
Twórczość 
najczęściej objawia 
się w: 
- działalności 
kulturotwórczej; 
- działalności 
społecznej; 
- pracy, – 
autokreacji. 

Osobowość twórcza 
charakteryzuje się 
rozwiniętą postawą 
twórczą. Postawa 
twórcza jest 
zespołem 
dyspozycji 
poznawczych, 
emocjonalno-
motywacyjnych  
i behawioralnych, 
który umożliwia 
jednostce 
reorganizowanie 
dotychczasowych 
doświadczeń, 
odkrywanie  
i konstruowanie 
czegoś dla niej 
nowego  
i wartościowego. 
 

Składniki postawy 
twórczej: 
- szczególny 
sposób 
postrzegania 
świata; 
- otwartość umysłu  
i tolerancja dla 
dwuznaczności; 
- niezależność  
i odwaga; 
- brak obawy przed 
nieznanym; 
- spontaniczność  
i ekspresyjność; 
- zdolność 
koncentracji  
i fascynacja 
zadaniem; 
- życzliwe poczucie 
humoru; 
- uspołecznienie  
i chęć działania dla 
innych i z innymi; 
- zdolność  
do integrowania 
przeciwieństw. 

 
Cechy zadań 
rozwojowych: 
- dywergencyjność; 
- różnorodność  
i komplementarność; 
- heurystyczność; 
- autentyczność. 
 
Zasady pomocy  
w tworzeniu: 
- zasada facylitacji; 
- zasada kontraktu 
grupowego; 
- zasada ludyczności; 
- zasada rozwijania 
autonomicznej 
motywacji 
poznawczej; 
- zasada 
wzmacniania procesu 
twórczego; 
- zasada 
przeciwdziałania 
przeszkodom; 
- zasada osobistej 
twórczości 
nauczyciela. 
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Proces twórczy jest 
dostępny dla 
większości 
normalnie 
funkcjonujących 
ludzi, daje się 
stymulować  
i usprawniać  
za pomocą 
specjalnych 
zabiegów 
dydaktyczno-
wychowawczych. 

Żródło: K. Szmidt, Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki 

społecznej. Łódź 2001, s. 217 
 

Proces twórczy realizowany na lekcjach twórczości, zgodnie z koncepcją 
interakcji twórczej E. Nęcki, odbywa się pod kontrolą operacji poznawczych 
wyższego rzędu (strategii poznawczych) oraz jest wynikiem funkcji wykonawczych, 
na które składają się takie procesy przetwarzania informacji jak: kojarzenie, 
rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne, abstrahowanie, metaforyzowanie oraz 
transformowanie.

28
 Na lekcjach twórczości nauczyciel pobudza i wspiera u uczniów 

poszczególne operacje intelektualne przy wykorzystaniu różnorodnych metod 
heurystycznych. Szczególne znaczenie w rozwijaniu myślenia dywergencyjnego  
w procesie twórczym przypisujemy zdolnościom dostrzegania, definiowania  
i redefiniowania problemów, związanym z operacjami abstrahowania. 

Zadaniem nauczyciela jest troska o wytworzenie przez dziecko wielu struktur 
próbnych, angażując swoją płynność, giętkość i oryginalność myślenia 
dywergencyjnego. W procesie twórczym tak rozumianym cel aktywności może być 
wielokrotnie zmieniany, modyfikowany lub redefiniowany – uzupełniany o nowe 
brakujące elementy wyrazu. 

Dobór metod kształcenia dyspozycji twórczych powinien zachęcać ucznia  
do podejmowania jak największej ilości struktur próbnych, które będą uczyć  
go rozwiązywania problemów w oparciu o wymienione umiejętności, takie jak: 
płynność, giętkość i oryginalność myślenia. Umiejętności te wpływają na rozwój 
zdolności ideacyjnych ucznia.

29
 Ważną rolę w kształtowaniu procesu twórczego  

u dzieci w wieku młodszym szkolnym odgrywa płynność ideacyjna, która polega  
na generowaniu wielowariantowych pomysłów zastosowań zwykłych przedmiotów, 
rzeczy, np. dziecko, które szuka odpowiedzi na postawiony problem, typu:  
do czego jeszcze może służyć jabłko? – uczestniczy w rozwijaniu płynności 
ideacyjnej. 

Postulaty współczesnej pedagogiki i psychologii twórczości, opierające się  
na nurcie humanistycznym i poznawczym, zakładają, że w procesie twórczym nie 
samo dzieło jest najważniejsze ale sam proces tworzenia. Takie postrzeganie 
procesu twórczego oznacza, że nie najważniejszy jest plan działania, nowy sposób 
postępowania, czyli nowy wzór na zachowania twórcze tylko tworzenie poprzez 

                                                           
28

 E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków 1995 
29

 M. A. Runco, Idea Evaluation, divergent Thinking and Creativity. (in:) Critical Creative Processes. 
New Jersey 2003, 34 
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urzeczywistnianie wizji określonego ideału. Praca pedagogów twórczości nabiera 
tym samym charakteru wspierania i wzmacniania ważnych funkcji rozwojowych  
i hedonicznych u dziecka.

30
 Proces twórczy, będący przeżyciem społecznym 

dostarczający nowych informacji i doświadczeń jest jednocześnie źródłem  
do konstruowania nowych struktur poznawczych. Dziecko uczestnicząc w tym 
procesie uczy się poznawać i wyrażać siebie na płaszczyźnie poznawczej, 
emocjonalno-motywacyjnej i behawioralnej. 

Taki schemat posłużył do wyłonienia trzech rodzajów celów do pracy  
z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, opartych na modelu nauczania 
problemowego i modelu rozwijającym twórczą aktywność. 

Cele lekcji twórczości w klasach nauczania zintegrowanego obejmują:
31

 
1. Cele dotyczące procesów percepcyjnych i poznawczych: 

 stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej  
i dotykowej; 

 rozwijanie spostrzegawczości; 

 kształtowanie umiejętności świadomej obserwacji rzeczy, zjawisk  
i ludzi; 

 stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i rozumienia 
problemów; 

 rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi; 

 stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej; 

 kształtowanie operacji umysłowych: analizy, syntezy, uogólniania, 
kojarzenia, transformowania i przewidywania; 

 stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych: płynności, giętkości  
i oryginalności myślenia; 

 poszerzanie wiedzy o rzeczach, zjawiskach i ludziach; 

 umożliwienie dzieciom otwarcia się językowego. 
2. Cele dotyczące rozwoju emocjonalno-motywacyjnego uczniów: 

 rozwijanie zaciekawienia problemami wymagającymi twórczego 
podejścia; 

 rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej  
w motywację świadomą, niezbędną do podejmowania dłuższych 
wysiłków poznawczych, fizycznych i artystycznych; 

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, poglądów  
i zainteresowań; 

 pomoc w pokonywaniu barier hamujących aktywność twórczą: 
nieśmiałości, obawy przed nieznanym, trwogi przed arcydziełem, 
antytwórczych przekonań; 

 kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania i wyrażania 
uczuć i emocji; 

 pomoc w rozumieniu i akceptowaniu własnych i cudzych uczuć; 

                                                           
30

 B. Suchodolski, Twórczość jako styl życia, „Studia Filozoficzne”, 1975, 10, s. 11; A. H. Maslow,  
W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986; C. R. Rogers, W kierunku twórczości. (w:) Z. Siwka, 
D. Zarębska-Piotrowska (red.), Psychologia twórczości, wybór tekstów. Kraków 1980;  
M. S. Szymański, Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa 1987; M. A. Runco, Self-
Actualization. (in:) M. A. Runco, S. Pritzker (eds.), Encyklopedia of Creativity. San Diego 1999 

31
 K. J. Szmidt, Współczesne koncepcje..., op. cit., s. 84-85 
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 kształtowanie pozytywnej samooceny i poszerzanie samowiedzy; 

 kształtowanie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy  
w grupie zadaniowej, rozwijanie życzliwości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 

 wdrażanie do przyjmowania pochwał i krytyki ze strony innych osób, 
uczenie konstruktywnego komunikowania się i uważnego słuchania 
innych; 

 ośmielanie i pobudzanie uczniów do aktywności własnej  
w rozwiązywaniu problemów otwartych (dywergencyjnych); 

 budzenie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności i podmiotowości  
w realizacji otwartych zadań problemowych; 

 pomoc w minimalizowaniu postaw agresywnych i odreagowaniu napięć 
i konfliktów psychicznych. 

3. Cele dotyczące sfery działaniowej (behawioralnej): 

 rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania  
i rozwiązywania problemów; 

 rozwijanie zdolności manipulacyjnych i konstrukcyjnych; 

 pobudzanie i rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania myśli  
i emocji w języku sztuki i poprzez spontaniczną dramatyzację; 

 doskonalenie sprawności językowych i umiejętności wypowiadania się 
w opisie i opowiadaniu poprzez doświadczenia językowe; 

 doskonalenie umiejętności integrowania różnorodnych sprawności 
(umysłowych, emocjonalnych i praktycznych), w rozwiązywaniu 
problemów dywergencyjnych. 

Metodologia twórczego działania, zwaną heurystyką zakłada wykorzystanie 
na lekcjach wielu twórczych metod, opartych na myśleniu dywergencyjnym – 
modelu stymulowania zdolności twórczych. W fundamentalnej Encyklopedia  
of Creativy Mumford i Norris

32
 definiują heurystykę jako „zespół zasad lub 

sposobów stosowanych w rozwiązywaniu problemów, bądź jako zespół zasad lub 
sposobów wykonywania pewnych operacji poznawczych”. 

W innym ujęciu heurystyka rozumiana jest jako metoda myślenia oparta nie 
na konkretnych zasadach, technikach, ale na ogólnych wskazówkach, które mają 
ułatwić przebieg procesu twórczego. Do takich wskazówek możemy zaliczyć 
zasady, które ukierunkowują proces twórczy, ale go jednoznacznie nie definiują, 
np. zasada etapowości, zasada łączenia odległych skojarzeń, zasada 
wykorzystywania myślenia intuicyjnego, zasada wykorzystywania paradoksów itp. 

Dziecko rozwiązało problem, jeżeli potrafi swoje umiejętności teoretyczne 
zastosować w działaniu. Zadanie o „charakterze dywergencyjnym” jest zadaniem 
otwartym, podsuwa zatem uczniowi następne pytania, na których odpowiedzi nie 
musi się uczyć. Motywacja do pogłębiania wiedzy w podanym zakresie rośnie, 
ponieważ rośnie ciekawość poznawcza. Dziecko szuka tych odpowiedzi również 
dlatego, że zajęcia z wykorzystaniem metod twórczych są ciekawe, przyjemne  
i odstresowujące. 
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 M. D. Mumford, D. G. Norris, Heuristics. (in:) M. A. Runco, S. Pritzker (eds.), Encyclopedia…, op. cit., 
s. 807 
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W polskiej szkole dziecko rozwiązało problem, jeśli podało odpowiedź 
spełniającą kryterium poprawności, jeden wynik, jedno poprawne rozwiązanie.  
Na lekcjach z wykorzystaniem metod twórczych nie ma dyktatu jednej odpowiedzi 
ani dyktatu wytworu. Na tych lekcjach najważniejsze są takie cechy jak: motywacja 
tworzenia, pokonywanie różnego rodzaju przeszkód emocjonalnych, 
współdziałanie w grupie twórczej, uwaga, działanie innowacyjne i prezentacja 
wytworu. Bez znaczenia czy wytwór znajduje się na etapie struktur próbnych czy 
jest to ostateczne dzieło. Dla kształtowania wszystkich trzech sfer postawy 
twórczej: sfery umysłowej, wolicjonalnej i działaniowej najważniejszy jest sam 
proces tworzenia i współuczestniczenie w procesie twórczym. 

Musimy częściej o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy próbujemy sprawdzić 
wiadomości ucznia. Dlaczego pytamy do momentu aż przekonamy się, że nie 
umie? Wielu trudności natury dydaktyczno-wychowawczej moglibyśmy uniknąć, 
gdybyśmy spróbowali skończyć pytanie w momencie, kiedy uczeń dobrze sobie 
radzi i umie odpowiedzieć na pytanie, które mu zadaliśmy. Powinniśmy każdego 
dnia kształtować u dziecka wiarę w jego własne możliwości, pokazywać jak trud  
i podejmowanie wielu prób jest wstanie ten potencjał zwiększać – o to chyba 
chodzi w nauczaniu i wychowaniu? Żeby tak się stało, nie wolno nam prób, jakie 
dziecko podejmuje źle oceniać, bo skutkiem takich oddziaływań będzie postawa 
wycofująca się, a dziecko zacznie unikać trudnych sytuacji i trudnych wyzwań. 

Nie troszczmy się o to czy dziecku postawić 3 czy 4, to jest tak naprawdę bez 
znaczenia – za 20-30 lat nikt tego nie będzie pamiętał, zatroszczmy się o to, żeby 
dziecko, które mamy pod opieką było szczęśliwe. Wtedy łatwiej nam będzie 
postawić 5, bo każdy ma naturalną skłonność, żeby poznawać, niczym nie 
krępowana, a umiejętnie wspierana będzie się mogła rozwijać. 

 
Zakończenie 
Kryzys twórczy u dzieci pojawia się w starszych klasach szkoły podstawowej, 

kiedy dziecko poddawane nieustannym próbom poprawiania jego twórczych 
działań, uczenia go co jest, a co nie jest poprawne, zaczyna wycofywać się  
z własnej swobodnej aktywności twórczej na rzecz kopiowania, naśladownictwa 
obcych wzorów, operowania schematami.

33
 Taki stan rzeczy manifestuje się nie 

tylko brakiem radości twórczej, ale również brakiem wiary w siebie oraz 
niedocenianiem własnych umiejętności. Kryzys przychodzi paradoksalnie wtedy, 
kiedy dziecko powinno odkrywać swoje mocne strony, umacniać wiarę w swoje 
życiowe możliwości, budować swoją tożsamość. Te dylematy odbierają dziecku 
chęć do dalszego zmagania się z trudnościami, przede wszystkim w środowisku 
szkolnym na płaszczyźnie poznawczego przetwarzania nowych, złożonych 
informacji. 

Problem, jakim jest znaczenie aktywizowania wyobraźni ucznia w procesie 
rozwijania działań twórczych a myślenie dywergencyjne jest przedstawiony  
w obszarze kilku zagadnień tematycznych: 

Autokreacja jako priorytetowe zadanie wychowania i edukacji  
do twórczości a potrzeby społeczne ucznia – zadaniem szkoły i społeczeństwa 
jest przygotowanie młodego człowieka do wypełniania podstawowych ról 
społecznych oraz przygotowanie do twórczej autokreacji; przed polską szkołą stoi 
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wyzwanie polegające na otworzeniu się na swobodę wyrażania metod nauczania 
w zakresie twórczych sposobów aranżacji przestrzeni edukacyjno-wychowawczej 
dziecka. 

Symulacja poznawcza w oparciu o wykorzystanie wyobraźni 
motorycznej dziecka – wyobrażenia o treści konkretnych umiejętności 
praktycznych, które dziecko doskonali w działaniu mają charakter korekcyjny  
i poprawiający sprawność tego działania, gdyż symulacja wyobrażeniowa 
aktywizuje te same obszary w mózgu, co sam ruch. 

Aktywizacja wyobraźni a myślenie dywergencyjne – dydaktyka szkolna 
jest nastawiona na krytycyzm i kształtowanie zdolności rozwiązania problemów 
dobrze określonych – to domena myślenia konwergencyjnego, które w procesie 
twórczym również jest niezbędne; proces wyobrażeniowy nastawiony na myślenie 
dywergencyjne jest szansą na nowe kierunki rozwoju dla kształtowania twórczych 
postaw wśród dzieci i młodzieży. 

Kierowanie procesem twórczym poprzez wybór form ułatwiających 
aktywizację wyobraźni u dziecka – heurystyczny model postępowania twórczego 
nie podsuwa gotowych wzorów i przepisów, ale umiejętne korzystanie z metod, 
które w otwartym procesie mogą rozwijać wielotorowe spojrzenie w przyszłość – 
spojrzenie pełne ufności i wiary we własne możliwości. 

Szczególnego znaczenie nabiera edukacja małych dzieci, dzieci, które stoją 
na początku swojej drogi życiowej. Od nas – dorosłych będą się uczyć wyrażania 
siebie, sposobów radzenia sobie z trudnościami, autokreacji w tym złożonym, 
pełnym zagrożeń świecie. Od tego w jaki sposób wykreują swój życiowy potencjał, 
swoje możliwości, zależy czy sobie w nim poradzą. 

 
Streszczenie 
Rozwijanie działań twórczych u dziecka jawi się priorytetowym zadaniem dla 

dydaktyki szkolnej. Proces twórczy edukację, często z czynności uciążliwej  
i trudnej, przekształca w naukę przynoszącą satysfakcję. Uczeń, który rozwija swój 
twórczy potencjał, chce się uczyć – nauka zaczyna być zabawą. Otwartość  
na stosowane metody, zasady, cele pracy daje możliwość wyboru strategii 
próbnych w dochodzeniu do rozwiązania problemu. Takie strategie nie zakładają 
przegranego i zwycięzcy – a jedynie zespołową aktywność, która za każdym razem 
kończy się sukcesem, bo nagradzamy w niej trud twórczej pracy, a nie jej rezultat. 
Nie ma strategii zero-jedynkowych, nie ma dychotomicznego myślenia, że coś 
musi być albo dobre, albo złe – jest całe spektrum poprawnych możliwości, które 
zawierają się pomiędzy tymi granicami. Uczeń tych możliwości nie był w stanie 
dostrzec, bo do tej pory przy rozwiązywaniu zadań posługiwał się przeważnie 
myśleniem konwergencyjnym – poszukiwaniem jedynego trafnego rozwiązania. 
Myślenie dywergencyjne i techniki wyobrażeniowe w pracy z uczniem dają szansę 
na odniesienie sukcesu, na kształtowanie się postawy pełnej wiary, optymizmu  
i zaangażowania w proces edukacji i wychowania, któremu jest poddawany. 
Rozwijanie działań twórczych dziecka i kształcenie do samorozwoju dają szansę, 
żeby uczeń w procesie edukacji i wychowania mógł być szczęśliwy. 
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Summary 
The development of creative actions in a child is priority task for school 

teaching. A creative process often converts education from burdensome and 
difficult activity into study giving satisfaction. A student who develops his creative 
potential wants to learn – it becomes play. Openness to applied methods, 
principles, the goals of work gives possibility of trial strategies choice in reaching  
a problem solution. Such strategies do not assume a winner and a loser – only 
team activity that always ends successfully because we reward efforts of creative 
work and not its result. There are no zero-one strategies, no dichotomous thinking 
that something must be good or bad – there is a whole spectrum of correct options 
within the limits. A student was not able to perceive these options as so far  
he usually used to follow convergent thinking when solving tasks – searching for 
only one right solution. Divergent thinking and imaginative techniques in a work 
with student give a chance for success, for creating attitude full of belief, optimism 
and commitment to education and upbringing process that he undergoes.  
The development of creative actions in a child and education to self development 
give student a chance to be happy in the process of education and upbringing. 
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HOW TO OPTIMIZE THE TEACHING OF MATHEMATICS  
OF YOUNG CHILDREN? 

 
 

One of the first public institutions in Poland, in which children are exposed  
to educational – didactical process is nursery school or pre-school, preparing 
children for the next step, which is school. Foremost place is shown  
in mathematical education, among many program contents of pre-school 
education. Anna Klim-Klimaszewska defines mathematical education as “gaining 
knowledge of relation of qualitative, quantitative and forming of mathematical 
notion. As priority she nominates particularly recognition of object, definition  
of word their qualitative feature, as size, weight, capacity, form, length, width and 
height.”

1
 Obligatory contents of education and ability in the range of mathematical 

education as well as remaining domains of sciences, includes current base  
of program for pre-school education,

2
 which is a foundation for creation of program 

for pre-school education. Complete list of programs admitted to be used can  
be found on sites of Ministry of National Education.

3
 Analyzing individual programs 

at the angle of contents of mathematical education it is easy to conclude, that they 
include the same or similar program exercises, which only differ in descriptive 
content The most popular program in Polish nursery or pre-schools in the range  
of mathematical education is „Children's mathematics” written by Edyta Gruszczyk-
Kolczyńska. The distinguish difference of this program from other programs  
is the fact that it does not have a traditional devision of distribution of the program 
contents in relation to aged groups. Considering children's development of ability 
the author classified the contents in 14 blocks of program. Six of the blocks used  
in all aged groups are: three-dimensional orientation, rhythm and rhythmical 
orientation of time, reason and result, prediction of repercussion, calculation, 
addition and subtraction, classification. They are in forced at the level of three-
year-olds and continue at the higher level and expend into next two blocks: aspect  
of fundamental number and ordinal aspect. Length and ability of calculation, 
geometric intuition, forming of emotional immunity was added for five-years-olds. 
There are three additional blocks envisioned for six-year-olds: solid amount  
of liquid and measuring amount of liquid, weight and weighing, structuring and 
solving of task with content, recording mathematical actions in understandable 
manner for this aged group. Established level of obtaining mentioned tasks 
enables a child to outreach threshold of school. Detailed information on this subject 

                                                           
1
 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy 
ERICA. Warszawa 2010, pp. 135 

2
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia  
15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

3
 www.men.gov.pl 
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includes base of the program,
4
 in which it is mentioned, that child finishing nursery 

school and starting primary school counts objects, distinguishes incorrect 
calculation from correct calculation, appoints result of addition and subtraction with 
help of fingers or other substituted packages, establishes equality of calculation  
of two packages, it uses ordinal numeric, it distinguishes left part from right, defines 
directions and establishes site of an object in relation to its self and with reference 
to other objects, knows rely of measurement of length and knows simple manners 
of measurement of gauging steps, foot by foot, knows constant repercussion of day 
and night, seasons of the year, days of a week, months in a year.

5
 Of course,  

in the document from Ministry of National Education, obligating all outposts  
of pre-school education base of basic themes and subjects is created, in which 
every little person should be equipped in order to start functioning in society. 

Methods of work with 3-6 year children are based three pillars: activity, 
observation and words. Selection of method depends on individual capability  
of children and from what abilities are planned to be formed or developed  
in a given moment. In the range of pre-school education three types of methods 
predominate in Polish literature: effective, verbal and visual. They can  
be characterize as follows: 

1. Active methods are based on children's activities, among which method  
of independent experiences needs to be given: 
a) A special attention – which directs a child towards being active and 

operative based on personal initiative. A child becomes coordinator  
of procedures, that bring joy and satisfaction, motivate to farther 
operations and experiences. It is important, that it can be based  
on personal, socially-moral experience, created from coexistence with 
others; 

b) method of tasks presented by teacher/tutor plays an important role  
in learning mathematics. A child independently executes tasks, 
involving personal ingenuity. Here ability to overcoming of difficulty 
plays important role, there for, role of an adult is to enrich child's 
knowledge to its ability; 

c) method of exercises – prompts children to repeat desirable actions, 
which is incredibly important in the course of adoption and solidification 
of mathematical terms. 

2. Verbal methods – help forming language of mathematics. Adults affect 
children through words, prompt their cognitive and emotional process and 
supply information. However transferred theory should be based  
on experiences and survivals of children. In younger age group appealing 
to imagination of a child rather does not carry progress. Example of verbal 
method: anecdote, explanation, description, tale, chat, lecture; 

                                                           
4
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia  
15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

5
 Compare: E. Jagiełło, Didactic Games in the Process of Learning Mathematics.  
(in:) Ch. A. Shoniregun, G. A. Akmayeva (eds.), Canada International Conference on Education 
(CICE-2012), Wyd. University of Guelph. Canada, Ontario, Guelph 2012, pp. 416-419 
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3. Visual methods – is based on showing, observation and direct contact, that 
correlate with surviving and adopting different content. Therefore 
phenomena, objects, people and manners of their behavior are learned  
by vision, hearing, as well as touch. In mathematics visualization and 
capability of direct connection with particular object or phenomenon, 
facilitates apprehension considerably. Examples of visual method are 
exhibitions, movies, theatrical arts, shows that have to deal with survival.

6
 

In practice, organizing work for a teacher in connection with all methods, 
pressure is put on teaching methods related to a child learning multilateral process 
of operation. So, teacher is not sole source of knowledge, child earns it on the way 
of personal research and experiences. 
Methods of instructing to help children in multilateral learning are: 

 adoption (serving); 

 problematic (discovery); 

 activating (surviving); 

 practical (operation).
7
 

In fact work with small children, is very specificity, incidentally a teacher takes 
advantage of methods in their pure forms, they are penetrated rather mutually.  
No doubt, depending on kind of activity or studies, some are predominating other 
subordinating, e.g. active method is taken advantage of during conduct  
or experiment, visual method appears during field trips, or viewing art, verbal 
method takes a stand in time of listening to stories or science of poems. 
Substantiation of application of combined or mixed methods is a fact, since words 
are not enough for a child to understand. A child has to see, touch, move  
or execute on its own. Learning about e.g. geometric figure – triangle a child 
searches for it in the midst of environment, and under direction of a teacher defines 
its features and allocation. Moving step by step in a direction of solidifying of this 
quest, a child learns songs, riddles and poems, even invents them. It has a chance 
to play musical triangle and listen to a sound it releases, as well as create  
an optional object from triangles. 

Jan Filip ascertains that a child in pre-school age learns “concrete” 
mathematics, by communing with surrounding objects. This observational material 
enables qualitative changes in child's reflection. They emerge by reason  
of stockpiling of knowledge in mind of a child and certain abstract elements are 
solidified, mathematical notions are created.

8
 

In reality, mathematical notions are formed from birth parallel with science of native 
language. A pedagogues such as Quintilianus, Comenius or Locke proclaimed, 
that “very well that the early impressions, knowledge and habits are acquired most 
easily, quickly and also most enduring, and therefore the earliest age  
is pedagogically the most relevant.”

9
 Child experiences mathematics all the time, 

                                                           
6
 Compare: M. Kwiatowska, Z. Kopińska (ed.), Metodyka wychowania przedszkolnego, PZWS. 
Warszawa 1972, pp. 40-42; A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Polski Instytut 
Wydawniczy. Warszawa 2005, pp. 74-75 

7
 A. Łada-Grodzicka, E. Bełczewska, M. Herde, Program wychowania przedszkolnego XXI w. ABC, 
WSiP. Warszawa 2000, pp. 11 

8
 J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Impuls. Kraków 2000, pp. 19 

9
 J. Prokop, Stosunki międzypokoleniowe a dialektyczność pedagogiki. (in:) T. Zacharuk (ed.), Konflikt 
pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? Part 1, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2006, pp. 17 
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by organizing toys it counts them, learns about shapes, distinguishes small blocks 
from big once, creates packages (by throwing blocks into one box and cars into 
another) etc. Natural form of science brings closer hard notions and mathematical 
names. It is easier to adopt knowledge, when we can connect in given manner  
to a tangible object. It happens, that children count 1, 2, 3…, but do not understand 
meanings of spoken figures – numbers. They say 4, but may not joint these figures 
with 4 drawn lollipops. This problem was noticed in the beginning of XX century  
by Bertrand Russell, his words describe: “However, natural numbers are well 
known, they are not understood. Not too many people are able to define what  
we understand that by word “number” or “0” or “1”. It is not hard to notice, that  
by starting from “0”, it is possible to get to each natural number, by adding  
“1” numerous time.

10
 How to facilitate understanding of all the notions to pre-school 

children? It is possible to count stones, jumps, toys, with child, simply counting 
each opportunity occurs. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska serves manner  
of introduction of children to secrets of fundamental aspects of natural number  
by giving an example of package of seven, six, five, four and three element groups: 
pin on the board picture of 7 balloons, 6 giraffes, 5 elephant, 4 apples, 3 pears. 
Next, distribute identical pictures to each child. The children's task is to compare 
the pictures to the once on the board, name objects, fruits and animals, then count 
them, draw a circle around each individual package to separate them.

11
 It is similar 

to children learning language of geometry, e.g. they speak out word square, but 
they cannot recover it in the midst of reality, they will not be able to outline all 
squares drawn on a piece of paper as all of them are yellow and only one of them 
is red. How can children be helped to understand it? Appealing to ideology  
of Marek F. Kwintylian, Jan A. Komeński, Celestyn Freinet and other 
representatives of alternative education, answer should be: educators do not close 
in halls, they let's take a journey to get to know your environment, find circles, 
squares and other flat and three-dimensional figures. Then, through experiences, 
knowledge earned and tangible facts link it all with abstract language  
of mathematics. Even if walking on the street pay attention to shapes of traffic 
singes and discuss safety principles of moving e.g. “for pedestrians passage”, “for 
pedestrians by children attend passage particularly”, “one-way” etc. Teaching  
or instructing through observation, discovering mathematical notions in objects, 
with which child adjoin on daily bases, facilitates passage from intuitive 
comprehension of mathematical tasks into facts. Personal experiences present 
foundation of ability of child. Proper selection of instructions and methods, due  
to which problem can be resolved, not only helps to develop mathematical logic,  
it also builds emotional immunity, resistance in a child.

12
 Lidia Pawelec notices 

such requirement of work of teacher underlining equally friendly as well  
as professional relations between a teacher and a child have a positive influence 
on development of a child and contribute to child's future progress. In her opinion, 
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 B. Russell, Wstęp do filozofii matematyki, Znamierowski Cz. (translation), Fundacja Aletheia. 
Warszawa 2003, pp. 19-20 

11
 E. Gruszczk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP. 
Warszawa 1992, pp. 63 

12
 E. Jagiełło, Matematická edukácia prostredníctvom hier a zbaw. (in:) M. Podhájecká, M. Miňová 
(eds.), Hra v predprimárnej edukácii, Vydavatel’ Prešovska univerzita v Prešove. Prešov 2011,  
pp. 237-238 
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by fulfilling entrusted mission, fortified with such dependences, teacher should 
“create such conditions, in order to form ability of canvass of independent 
knowledge, notice, call and solve miscellaneous problems.”

13
 

Teacher with systematic psychological and pedagogical knowledge, conscious 
of his tasks can arrange such situation. Furthermore teacher can not limit himself  
to educational process only at the level of pre-school, because his task  
is to prepare a child for schooling. It obligates teacher of nursery school  
to familiarize with not only pre-school program of education, but simultaneously 
with program of initial class in school. Proper settings and directions fitting for aged 
group of child, at the same time creation of guidelines for tasks, not surpassing 
capability of children.

14
 Considering benefit of a child Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 

and Ewa Zielińska confirm, that if adult decides to practice children's mathematics 
should know how to organize tasks for children. The activities must be filled with 
fun, interesting tasks and games. It is also necessary to talk to child, because  
it promotes reflection development.

15
 Jolanta Karbowniczek accepting necessity  

of taking advantage of games and fun describes it as follows: “the most joyful and 
satisfying fun and games are the once that are cheerful, educational, attractive and 
build curiosity. Selecting them, comprehensive personality development of a child 
has to be taken into an account, i.e. physical and mental zone, social emotions and 
interests, abilities, requirements and engagement”.

16
 

Learning through fun is one of ways to adopt knowledge. Through fun a child 
imperceptibly invades adult world, learns to recognize surroundings, it acquires 
and develops abilities, incidentally adopts faster all the new contents. Games are 
particular case of having fun. There is a consideration in the literature of the object 
over distinguishing the difference, between game and fun. 

Wincenty Okoń defines fun as executable operation “for personal pleasure 
based on participation imagination creating new reality, although this operation 
dominated by rules, of which the contents come mainly from social life that has 
creative character, leads independent recognition and transformations of reality”.

17
 

However Elizabeth B. Hurlock has described the basic functions of fun as: 

 positively effecting physical development evolution of child; 

 by educating – a child intensifies its senses, enriches knowledge about  
the world, develops language skills, enriches abilities of intercommunicate, 
learns about its self and performs self-estimate, develops interests; 

 by teaching – child can considerably widen knowledge about the world, 
earn ability to establish social contacts; 

 by stimulating creativity – a child has a chance to experiment, develop 
imagination, create something new, unique, unrepeatable; 

                                                           
13

 L. Pawelec, Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III. (in:) Nauczania 
Początkowe. Kształcenie Zintegrowane nr 3, 2009/2010, s. 32 

14
 E. Šimčiková, B. Tomková, Matematika v predškolskiej edukácii, Prešovská univerzita v Prešove, 
Pedagogická fakulta. Prešov2012, s. 6 

15
 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, 
WSiP. Warszawa 1997, pp. 10 

16
 J. Karbowniczek, Gry i zabawy matematyczne na wakacjach, „Życie szkoły” nr 6/2006, pp. 41 

17
 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, WSiP. Warszawa 1987, pp. 5 
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 by fostering – a child learns deeper about social norms and acceptance  
of principle procedures, it learns about reliability, truthfulness, greatness, 
kindness, honesty and responsibility for personal procedures; 

 therapeutically – a child intensifies emotional immunity, learns different 
manners of expressing affection, overcomes different barrier, has a chance 
of alignments of delayed development; 

 by projecting – a child executes differentiate task and different social roles, 
due to that can discover its own predispositions, compare its own abilities 
with abilities of other, it will facilitate creation of real notion of personalized 
“I”.

18
 

Mària Podhàjeckà compares games to an information gate leading to “psyche 
of a child through which flow of experience, affection, emotion and impulses  
go through, which can transform it into an understandable form and help to process 
it into knowledge. Simultaneously a game is seen as means of assistance “for  
a child whose bright manner can express personal experience, requirements, 
social relations, personality and competence. It is center of essential means  
of internal and external communication”.

19
 During the games children can learn 

self-control, a specially in situation where everything takes a different course then 
they thought it would, form interpersonal ability, develop children's memory, speech 
and reflection and perfect mathematical abilities.

20
 Based on this, one  

of the purposes of institutional pre-school education is to support gaining 
knowledge through educational game by a child.

21
 

Wincenty Okoń analyzing definitions of fun and games, comparing their 
characteristic features, defined four criteria distinguishing them from one another. 
First – meaning of result is of greater importance in a game than in fun, second – 
character and meaning of rules hidden in fun based on its contents but evident and 
formulated in game, next – lack of battle, competitions hazard in fun and presence 
with their rules in a game, last – increasing illusion in fun and limit of illusion  
in a game.

22
 

In opinion of Agata Fijałkowskiej child in pre-school age should perfect its ability 
and capability in fun, play, games and exercises, which are essential for correct 
development of a child as well as in preparation for education in school. Fun and 
games can be at different degree of difficulty depending on ability, liking, capability 
and ages of child. In having fun and didactic games child is unaware of making 
steps in a direction which enables child to aquaria new ability and capability.

23
 

Truly since long ago educators exhibit meaning of fun and games in process  
of education. 

                                                           
18

 E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN. Warszawa 1985, pp. 11 
19

 M. Podhàjeckà, Poznanie świata za pomocą gier edukacyjnych, Wyd. A. Klim-Klimaszewska. Siedlce 
2011, pp. 223 
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 E. Gruszczyk-Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, WSiP. Warszawa 1996,  
pp. 28 

21
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23
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Described differences between game and fun will be easier to apprehend 
basing them on examples. 

 
Example of fun, solidifying names of geometric figures 
Teacher distributes geometric figures – triangles (red, blue, yellow), circles 

(red, blue, yellow), squares (red, blue, yellow) and on the floor creates circles 
made from ribbons (red, blue, yellow) and in the center of each circle places figure  
of different shape and different color. Then, children create a train, one behind  
the other, teacher takes over role of locomotive and stands at the front. Begins fun 
with words “Our journey is taking us to Figureland, your figures are entry tickets  
to specified town. When we stop in town, there is a team e.g. blue triangle, only 
person who has this figure gets of the train, and again in next town passengers 
with the same figure get off the train etc. until the train finishes journey and all 
passengers leave the train”. Music can accompany fun, e.g. sounds riding train.

24
 

 
Example of game, solidifying name figure geometric 
Teacher spreads ribbons creating circles on the floor, and in the center  

of each circle places cardboard with geometric figure drawn on it definite color and 
big dice with numbers from 1 for 6. Card with geometric figures in definite colors 
and proper number drawn on them for each child, e.g. five red circles, three yellow 
triangles etc. Then, children create a train, one behind the other, teacher takes 
over role of locomotive and stands at the front. Game begins with words “Our 
journey is taking us to Figureland, in which each town has a theme in form  
of geometric figure. Traveling, we will stop in all of them, chosen child will throw 
dice. Number shown and theme of town decide what card of work needs  
to be found”. 
Version 1: The child, who first provides teacher with a proper drawing wins. 

Version 2: The children, who first provide teacher with all correct answer will 
win.

25
 

Speaking about the process of education, appealing to professional 
terminology, we should use appropriate term of didactic game, which includes fun 
as well as a game used in process of education. 

Didactic game is a great way of achievement of educational and didactic 
purpose. Considering a purpose games are divided as follows: 

 games leading to form – in most general borders – rules driven by choice  
of strategy procedure measuring; 

 games forming simple instruction and proficiency, e.g. fast reading with 
understanding, sensitivity to problems, selective hearing; 

 games produce particular ability, e.g. conduct of discussions, captivity  
of situations and/or process of them into proper models; 

 games producing base in accordance with defining either situations  
or values.

26
 

Different tasks and exercises accomplished in the form of fun and games 
become a source of success and results in desirable winnings for children. With  
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 Prepared by me. 
25

 Prepared by me. 
26

 K. Kruszewski, Kształcenie w szkole wyższej, PWN. Warszawa 1976, pp. 42 
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the use of educational game at the time of learning, all basic elements  
of multilateral education takes a stand i.e. learning through recognition, surviving 
and operation.

27
 Reviewing Polish literature in the range of mathematical 

education, we come a cross of rich fan of didactic games, suggested by authors, 
facilitating independent discovery of abstract mathematical notion. A lot of them 
concern definite subjects but it is possible to adjust them to requirements of a given 
group, they represent open package of application. It is teacher's task to adjust 
them to imposed studies, having in mind competence, which he will develop. 
 

Summary 
This article is about effective teaching of mathematics in preschool, search for 

effective methods of developing mathematical concepts while taking into account 
the tendency exhibited by children to explore the world around them through  
the experience. Exploring objects means the possibility of studying and 
manipulating them. In this respect, the authors combine verbal, practical, problem 
and activation methods into one, as well as the need to create the atmosphere 
triggering constructive thinking and exposing one of the ways of acquiring 
mathematical knowledge that is play and games. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł odnosić się do efektywnego nauczania matematyki w wieku 

przedszkolnym. Poszukiwania skutecznych metod kształtowania pojęć 
matematycznych. Uwzględniając przy tym wykazywaną przez dzieci skłonność  
do poznawania otaczającego ich świata poprzez doświadczenia. Obcowanie  
z poznawanymi przedmiotami, oznacza możliwość ich badania i operowania nimi. 
Z tego tytułu autorzy uzasadniają stosowanie kompilacji metod werbalnych, 
praktycznych, problemowych i aktywizujących. Jak również konieczność 
stwarzania atmosfery wyzwalającej konstruktywne myślenie. Eksponując jedną  
z dróg przyswajania wiedzy matematycznej tak przy okazji, jaką jest zabawa i gra. 
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Roma JAGIEŁŁO-MATYJASIK 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

STRUKTURA POLSKIEGO SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW 

PRAWNYCH (1944-1999). ZARYS PROBLEMATYKI 
 
 
Rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego od zakończenia II wojny 

światowej aż do końca lat 90. XX wieku podzielić można na dwa zasadnicze etapy: 
pierwszy – obejmujący lata 1944-1960 i drugi od 1961 do roku 1999. Ich 
wydzielenie daje podstawę do podziału poniższych rozważań na dwie części: 
pierwszą – podejmującą problemy od tzw. stanu tymczasowości do częściowej 
stabilizacji oraz drugą – obejmującą prezentację kontynuowanych przemian 
edukacyjnych. Za podstawowe kryterium wydzielenia tych dwu części przyjęto 
różne zasady rekrutacji absolwentów 7-letniej i 8-letniej szkoły podstawowej  
do szkół średnich oraz różnego rodzaju programy nauczania. Niezależnie  
od powyższego każda z nich dodatkowo została podzielono na mniejsze jednostki. 

W każdym z tych okresów używano różnych nazw dla określenia szkoły 
średniej. Dostrzec też można odmienną politykę oświatową władz polskich, które 
zwłaszcza po dojściu do władzy w 1944 roku dokładały wszelkich starań,  
by nowemu systemowi wychowawczemu nadać kierunek odpowiadający 
dokonującym się w Polsce Ludowej przemianom ustrojowym i społecznym.

1
 

W latach 1944-1999 polskie szkolnictwo ogólnokształcące funkcjonowało  
w oparciu o różne akty prawne, dające podstawę do wprowadzenia do niego 
poszczególnych reform. Wydano je w 1945,

2
 1948,

3
 1961,

4
 1973,

5
 1991

6
 i 1998.

7
 

W pierwszym z nich, wydanym w 1945 roku, stanowiącym początkowy okres 
pierwszego etapu reformy, ustalono podwaliny nowego systemu oświaty,

8
  

a na podstawie instrukcji z 1948 roku, wprowadzającej tzw. drugą reformę szkolną, 
wprowadzono czteroletnie jednolite programowo liceum ogólnokształcące, oparte 

                                                           
1
 Por.: A. Radziwiłł, Ideologia wychowawcza w Polsce 1948-1956: próba modelu. Warszawa 1981;  
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm: nacjonalistyczna legitymizacja władzy 
komunistycznej w Polsce. Warszawa 2001; E. Walewander (red.), Oblicze ideologiczne szkoły 
polskiej w latach 1944-1956. Lublin 2002; B. Wagner, Strategia wychowawcza w PRL. Warszawa 
2009; E. Kryńska, S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956. 
Białystok 2003 

2
 Dekret z dnia 23 XI 1945 roku o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym, „Dziennik Ustaw” 
(Dz. U. 1946, nr 2, poz. 9). 

3
 Instrukcja z dnia 4 V 1948 roku w sprawie organizacji roku szkolnego 1948/49 w szkolnictwie 
ogólnokształcącym, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty” (Dz. Urz. MO 1948, nr 5, poz. 86). 

4
 Ustawa z dnia 15 VII 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. 1961, nr 32,  
poz. 160). 

5
 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 X 1973 roku w sprawie systemu edukacji 
narodowej „Monitor Polski” (M. P.) 1973, nr 44, poz. 260. 

6
 Ustawa z dnia 7 IX 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329). 

7
 Ustawa z dnia 25 VII 1998 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1998, nr 117, poz. 759). 

8
 Funkcjonowanie polskiego szkolnictwa po 1945 roku oparto na założeniach „Ustawy z 11 marca 1932 
roku”, ale z uchyleniem art. 11 i 12 ustawy, znosząc w ten sposób podział szkoły powszechnej  
na 3 stopnie organizacyjne i odpowiadające im trzy szczeble programowe. Por.: J. Miąso (red.), 
Historia wychowania. Wiek XX, t. 1. Warszawa 1981, s. 306 
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na programie klasy VII jednolitej szkoły podstawowej,
9
 którego treści ideowo-

wychowawcze uwzględniały potrzeby ówczesnej rzeczywistości politycznej.  
Na mocy ustawy z 1961 roku, którą uznaje się za początek wdrażania tzw. trzeciej 
reformy szkolnej, a jednocześnie drugiego etapu w rozwoju polskiego szkolnictwa 
po 1945 roku, wprowadzono liceum ogólnokształcące na podbudowie VIII klasowej 
szkoły podstawowej. Jednak już od roku szkolnego 1967/1968 do pierwszych klas 
liceum ogólnokształcącego przeprowadzono nabór absolwentów po VIII klasie 
szkoły podstawowej. Jej założenia sfinalizowane zostały w szkolnictwie średnim 
dopiero w roku 1970/1971. Wprowadzono też nową numerację klas, tj. I-IV zamiast 
dotychczasowej VIII-XI oraz nowe programy nauczania. Dlatego rok szkolny 
1967/1968 można uznać za właściwy do wyodrębnienia drugiego etapu w rozwoju 
polskiego szkolnictwa ogólnokształcącego. Z uchwałą Sejmu PRL z 1973 roku 
należy łączyć niezrealizowaną próbę wcielenia 10-letniej ogólnokształcącej 
powszechnej szkoły średniej, od której odstąpiono na początku 1982 roku  
z powodu braku środków finansowych i wydarzeń politycznych lat 1980-1981.

10
 Nie 

objęła ona swym zasięgiem liceum ogólnokształcącego, dlatego od roku szkolnego 
1982/1983 powrócono do założeń prawnych z roku 1961. Nowa ustawa o systemie 
oświaty z 1991 roku nie wprowadzała zmian strukturalnych w polskim szkolnictwie, 
ale zwracała uwagę na podstawy wychowania młodzieży według odmiennego  
do dotychczasowego systemu wartości. Dopiero ustawa z 1998 roku, 
obowiązująca od 1 września 1999 roku, podzieliła polski system nauczania na kilka 
etapów edukacyjnych i wydzieliła 6- letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum 
oraz zróżnicowane szkolnictwo ponadgimnazjalne (6+3+3). 

 
Od stanu tymczasowości do częściowej stabilizacji 
Wraz ze zbliżającym się końcem wojny i możliwością podjęcia nauki przez 

uczniów już w roku szkolnym 1944/1945, nowe siły polityczne zdawały sobie 
sprawę z tego, że nie są w stanie dokonać natychmiastowej reorganizacji całego 
systemu szkolnictwa i oświaty. Najbardziej dobitnie tę sytuację podsumował –  
na Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 roku – ówczesny minister tego resortu 
Stanisław Skrzeszewski. Stwierdził on, m.in. że: „w celu ułatwienia odbudowy 
szkolnictwa nie wprowadzaliśmy z początku żadnych zmian ani w ustroju 
szkolnictwa, ani w programach, ani w ustroju administracji szkolnej”.11 

Niezależnie od powyższego nowe podstawy funkcjonowania szkolnictwa 
sformułowano już w lipcowym „Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego” z lipca 1944 roku.

12
 Zapowiadano w nim odbudowę szkolnictwa, 

bezpłatność nauki na wszystkich jej szczeblach oraz ścisłe przestrzeganie 
obowiązku szkolnego. Zapowiedzi te zostały potwierdzone w Rozporządzeniu 
Kierownika Resortu Oświaty z 24 listopada 1944 roku, podkreślającym bezpłatność 

                                                           
9
 Szkołę 7- klasową już w 1945 roku uznano za jedyną podstawę do dalszego kształcenia, ale aż do 
połowy lat 50. XX wieku w oficjalnych dokumentach nazywano ją „szkołą powszechną”.  
Por.: M. Szaniawski, Założenia struktury szkolnictwa podstawowego i status nauczyciela w świetle 
prawa oświatowego (1945-1972), „Wieki Stare i Nowe”, T. 1(6). Red. I. Panic, M. W. Wanatowicz. 
Katowice 2009, s. 333 

10
 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 I 1982 roku, M. P. 1982, nr 5, poz. 21. 
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 Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi 18-22 VI 1945 roku. Warszawa 1945, s. 54 
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 Por.: Manifest PKWN, „Dziennik Urzędowy Resortu Oświaty” (Dz. Urz. RO) 1944, nr 1; Konstytucja  
i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oprac. J. Mordwiłko. Warszawa 
1988, s. 15-16; T. Wiloch, O powszechności kształcenia na poziomie średnim. Warszawa 1965, s. 58 
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nauki w państwowych szkołach średnich i zakładach kształcenia nauczycieli.
13

 
Zawarto w nim też dość charakterystyczny zapis. Dotyczył on tych uczniów, którzy 
w wypadku otrzymania ze sprawowania za jeden okres nauki oceny 
niedostatecznej bądź dostatecznej, zobowiązani zostali do uiszczenia na konto 
kuratorium 300 zł, pod rygorem wyrzucenia ze szkoły. Przepis ten, będący 
powodem wielu nieporozumień, był niezwykle krzywdzący, zwłaszcza dla uczniów 
mających trudne warunki materialne. W praktyce nie był on przestrzegany przez 
nauczycieli i dlatego Okólnikiem Ministerstwa z 20 marca 1946 roku został 
zniesiony.

14
 

Podobnie jak szkoły powszechne, szkoły średnie odbudowywano według 
założeń ustrojowych, przyjętych w ustawie z 11 marca 1932 roku.

15
 Według 

postanowień w niej zawartych, wprowadzono 6- letnią szkołę średnią 
ogólnokształcącą, składającą się z 4- letniego gimnazjum, jednolitego pod 
względem programowym i kończącym się tzw. małą maturą oraz 2- letnie liceum, 
programowo zróżnicowane na wydziały, zamykające naukę tzw. dużą maturą, czyli 
egzaminem dojrzałości. Do I klasy gimnazjum przyjmowano uczniów 
przedwojennych szkół powszechnych II lub III stopnia na podstawie egzaminów 
wstępnych, a do liceum absolwentów gimnazjum na podstawie przedstawionych 
świadectw.

16
 Przyjęcie takiej struktury szkolnictwa średniego powodowało, że wielu 

uczniów przerywało naukę po ukończeniu gimnazjum, a to z kolei powodowało,  
że świadectwo dojrzałości otrzymywała tylko połowa uczniów. Jednak zasadniczą 
przyczyną takiego stanu było stawiane zbyt wielkich wymagań gimnazjalistom, 
rozpoczynających naukę po ukończeniu szkoły powszechnej, w porównaniu z tym, 
czego uczyła szkoła powszechna, a także wysokie opłaty m.in. za naukę, internat, 
książki, egzaminy czy składki na komitet rodzicielski. Dlatego w szkołach 
ogólnokształcących dominowała młodzież wywodząca się z bogatszych warstw 
społecznych, stąd często szkołę średnią nazywano szkołą elitarną.

17
 W związku  

z czym głównym celem władzy ludowej było opracowanie i wprowadzenie takiego 
modelu szkoły średniej ogólnokształcącej, który usunąłby przeszkody do podjęcia 
nauki przez dzieci robotników i chłopów i umożliwiłby im zdobycie wykształcenia 
średniego na równi z innymi, a otwierającego im drogę do podjęcia studiów 
wyższych. 

Pierwsze zmiany w tym zakresie wprowadziła „Instrukcja w sprawie 
organizacji roku szkolnego 1945/1946 w średnich szkołach ogólnokształcących”,

18
 

zawarta w zarządzeniu ministra oświaty z 16 lipca 1945 roku. Utrzymywała ona  
co prawda dotychczasowe 4-letnie gimnazja ogólnokształcące i 2-letnie licea  
(z podziałem na wydziały: humanistyczny, matematyczno-fizyczny i przyrodniczy), 
ale zagwarantowała absolwentom klas VII oraz gimnazjalistom klas I możliwość 

                                                           
13

 Rozporządzenie Kierownika Resortu Oświaty z dnia 24 XI 1944 roku w sprawie bezpłatności nauki  
w państwowych szkołach średnich, zawodowych i zakładach kształcenia nauczycieli (Dz. Urz. RO 
1944, nr 1-4, poz. 3) 

14
 S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944-1948. Wrocław 1974, s. 55 

15
 Ustawa z dnia 11 III 1932 roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. 1932, nr 38, poz. 389) 

16
 Historia wychowania…, s. 63-64 

17
 Ibidem, s. 79-82 

18
 Por.: Instrukcja z dnia 16 VII 1945 roku w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/1946 w średnich 
szkołach ogólnokształcących (Dz. Urz. MO 1945, nr 2, poz. 62). Instrukcja ta została potwierdzona 
„Dekretem o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym z 23 XI 1945 roku”; T. Wiloch,  
O powszechności…, s. 59 
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podjęcia nauki od razu w klasie II gimnazjum. Wyraźnym dążeniem ówczesnych 
władz do utworzenia jednolitej szkoły ogólnokształcącej było powiązanie 
programowe 8-klasowej szkoły powszechnej i 4- etniego gimnazjum.

19
 Takie 

dyrektywy wysunięto już na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym, który odbył się 
w Łodzi w dniach 18-23 czerwca 1945 roku. Zanim jednak doszło do ich ogólnego 
skonkretyzowania, każda ze stron uczestniczących w Zjeździe, przedstawiła swój 
własny projekt reformy, a tym samym strukturę polskiego szkolnictwa. Ostatecznie 
w sprawie szkolnictwa ogólnokształcącego uczestnicy Zjazdu przyjęli następujące 
postulaty: 

1) bezpłatność, powszechność, publiczność i jednolitość szkolnictwa  
na wszystkich szczeblach oświaty; 

2) decentralizację sieci szkół średnich; 
3) utworzenie średniej szkoły ogólnokształcącej, której czas trwania miał 

zostać ustalony przy wzięciu pod uwagę motywów zarówno natury 
społecznej, jak i pedagogicznej.

20
 

Nie określono więc czasu trwania nauki w szkole średniej ogólnokształcącej,  
a także jej funkcji, którą Ministerstwo Oświaty sprecyzowało jako „szkołę 
przygotowawczą do dalszego kształcenia na studiach”. 

Po przyjęciu w 1947 roku 8- letniego obowiązku nauczania w szkole 
powszechnej – na podstawie „Instrukcji w sprawie organizacji roku szkolnego 
1947/1948 w szkole średniej ogólnokształcącej” – zachowano klasy II i III 
gimnazjum oraz klasy I i II dotychczasowego liceum. W ten sposób zaczęto 
stopniowo wdrażać założenia koncepcji 4-letniej szkoły średniej opartej  
na 8-klasowej, a następnie 7-klasowej szkole powszechnej.

21
 

Reasumując dokonania władz w latach 1945-1947, nazywane w literaturze 
przedmiotu tzw. pierwszą reformą szkoły,

22
 można stwierdzić, że w strukturze 

szkolnictwa średniego ogólnokształcącego stopniowo wprowadzano zmiany, 
których efektem było „wchłonięcie” klas I i II gimnazjum przez szkołę podstawową 
(jako klasy VII i VIII) i stopniowe powiązanie klas III i IV gimnazjum z liceum 
ogólnokształcącym. 

Przyjęty w 1947 roku model polskiego szkolnictwa już w 1948 roku okazał się 
nieprzyjazny dla zdobywającym wykształcenie, a pochodzących ze wsi i małych 
miasteczek. Dlatego władze zrezygnowały z dalszej realizacji tego rodzaju reformy. 
Uznały ją za zbyt długą, kosztowną, nie gwarantującą szybkiego dopływu 
potrzebnych kadr do rozwijającej się gospodarki, tym bardziej, że w marcu 1948 
roku Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej postanowił, by pozostawić  
tylko 4-letnie licea ogólnokształcące, funkcjonujące na podbudowie 7-klasowej  
szkoły powszechnej, a tym samym postulował powołanie 11-letniej szkoły 
ogólnokształcącej, łączącej w sobie 7-letnią szkołę powszechną i 4-letnie liceum. 
Swój projekt przedstawił on na Zjeździe Kuratorów Okręgów Szkolnych, który odbył 
się w dniach 23-24 kwietnia 1948 roku. W wyniku decyzji tam podjętych w maju 
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 Czego potwierdzeniem są „Plany godzin i materiały programowe na rok szkolny 1945/1946 dla szkół 
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20
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1948 roku ogłoszono „Instrukcję w sprawie organizacji roku szkolnego 1948/1949 
w szkołach ogólnokształcących”.

23
 Na jej podstawie od 1 września 1948 roku 

rozpoczęła funkcjonować jednolita 11-letnia szkoła ogólnokształcąca na szczeblu 
podstawowym i licealnym. W jej funkcjonowaniu dostrzeżono warunki  
do wypełniania przez wszystkich uczniów obowiązku szkolnego.

24
 Dlatego  

od 1 września 1948 roku przekształcono dotychczasowe szkoły powszechne, 
gimnazja i licea na 11-letnie szkoły ogólnokształcące, obejmującą klasy I-VII 
stopnia podstawowego i VIII-XI stopnia licealnego. W rezultacie tych zmian 
powstały trzy rodzaje szkoły ogólnokształcącej, chociaż w poszczególnych klasach 
tych rodzajów szkół obowiązywał jednakowy program nauczania: 

1) szkoła ogólnokształcąca – tzw. jedenastolatka, obejmująca stopień 
podstawowy i licealny, czyli klasy I-XI; 

2) szkoła ogólnokształcąca – stopnia licealnego tylko z klasami VIII-XI; 
3) szkoła ogólnokształcąca – stopnia podstawowego tylko z klasami I-VII.

25
 

Zgodnie z w/w instrukcją w roku szkolnym 1948/1949 do klasy VIII nowych 
typów liceów ogólnokształcących, kierowano absolwentów klasy VII szkoły 
powszechnej i I dawnego gimnazjum, do IX – absolwentów klas VIII i tzw. klas 
wyrównawczych byłego gimnazjum, do IX „A” – uczniów II klasy gimnazjum,  
do X – gimnazjalistów II klasy, a do klasy XI uczniów I klasy liceum.

26
 Chcąc 

zablokować samoczynny napływ młodzieży do szkół średnich, powołało Społeczne 
Komisje Kwalifikacyjne, w skład których wchodzili: dyrektor szkoły, przedstawiciel 
rady pedagogicznej oraz delegat miejscowej rady narodowej. Ich zadaniem było 
przeprowadzanie ustnego egzaminu dotyczącego środowiska społecznego 
uczniów i ich predyspozycji i co się z tym wiązało podjęcie decyzji czy dziecko 
nadaje się do VIII czy IX klasy szkoły średniej.

27
 

Warto także zwrócić uwagę na to, że przeskok z 12- letniego okresu 
nauczania na 11-letni sprawił, że w ciągu jednego roku spotkały się w jednej klasie 
dwa roczniki. W celu wyeliminowania trudności organizacyjnych w podziale szkoły 
średniej, utworzono dwie dziewiąte klasy: IX i IX „A” (stąd wyżej takie oznaczenie). 
Takie rozwiązanie powyższego problemu spowodowało zwiększenie liczby 
absolwentów szkoły średniej ogólnokształcącej w roku szkolnym 1950/1951. 

Wraz z powołaniem jednolitej szkoły licealnej ustalono nowe programy 
nauczania, chociaż w roku szkolnym 1948/1949 w klasie IX uczono jeszcze według 
programów gimnazjum byłych klas II i III, a w klasach X i XI obowiązywały 
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dotychczasowe programy licealne z silnym podkreśleniem roli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Program nauczania „11- latki”, 
realizowany od roku 1949/1950, został podzielony na trzy stopnie: 

1) propedeutyczny – obejmujący klasy I-IV; 
2) 3-letni – dla klas V-VII; 
3) tzw. „cykl systematyki” z klasami VIII-XI (czyli 4 klasy licealne).

28
 

Wprowadzał też nowe przedmioty: „Naukę o społeczeństwie” w X klasie, 
astronomię i logikę w klasie XI. Ówczesny program nauczania cechowała 
przeładowana liczba godzin nauki dla poszczególnych przedmiotów oraz 
zwiększona do 20 liczba przedmiotów szkolnych. Sytuację tę zmieniono dopiero  
po wydaniu w roku szkolnym 1954/1955 instrukcji z nowymi, znacznie 
ograniczonymi treściami nauczania, a te wprowadzono po opracowaniu wyników 
badań Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

29
 

Jak wspomniano wyżej, zmiany w strukturze organizacyjnej szkolnictwa, 
respektowane od 1 września 1948 roku, dały początek tzw. drugiej reformie 
szkolnej. Wprowadzona wtedy przebudowa szkolnictwa ogólnokształcącego 
chociaż obowiązywała do 1961 roku, to jednak już w końcu lat 50. XX wieku 
władze oświatowe anulowały możliwość rozdzielenia 11-latek, chociaż wiele razy 
odkreślały, że „sprawa jest trudna i nie można jej przeprowadzić żywiołowo”.

30
  

W tym trudnym okresie braku środków pieniężnych na dofinansowanie polskiego 
szkolnictwa, zrodził się kolejny plan przebudowy polskiej szkoły.

31
 

 
Kontynuacja przemian edukacyjnych 
Wytyczne w sprawie przyszłej reformy szkolnictwa uchwalono 21 stycznia 

1961 roku na posiedzeniu VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotników (KC PZPR).

32
 Po rozpatrzeniu aktualnego stanu i warunków 

rozwojowych stanu i rozwoju polskiego szkolnictwa, które nie dawały odpowiedniej 
liczby kadr do wciąż intensyfikującej się gospodarki państwa, zadecydowano  
o przedłużeniu nauczania w szkołach podstawowych z 7 do 8 lat. Uważano,  
że w ten sposób zwiększy się liczba absolwentów szkół średnich i wyższych.

33
 

Pozostawiono więc 4-letni okres nauczania w liceum ogólnokształcącym, ale 
jednocześnie zakładano potrzebę dokonania zmian w programach szkół 
podstawowych i średnich w kierunku unowocześnienia ich treści oraz powiązania 
ich z życiem społecznym i techniką.

34
 Ich wprowadzenie miało zmienić już w 1965 

roku proporcje między uczniami szkół średnich i szkół zawodowych. Za zasadne 
uznano, by 1 uczeń liceum ogólnokształcącego przypadał na 3,5-4 uczniów szkół 
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zawodowych. Starano się więc utrzymać przewagę szkolnictwa zawodowego nad 
ogólnokształcącym.

35
 

15 lipca 1961 roku Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) przyjął 
ustawę „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”,

36
 która zatwierdziła 

wcześniejsze postulaty władz partyjnych dotyczące nowej organizacji  
i funkcjonowania całego systemu oświatowo-wychowawczego. Ustawa ta wyraźnie 
uściśliła pojęcie szkoły podstawowej 8-klasowej, szkoły zasadniczej 2-lub  
3-letniej. Wymieniała też ona wśród szkół średnich: 4-letnie licea ogólnokształcące, 
4- lub 5-letnie technika i licea zawodowe oraz 5-letnie licea pedagogiczne. Na 
podstawie artykułu 17 tej ustawy, liceum ogólnokształcące miało pełnić podwójną 
funkcję, tj. zapewniać „…wykształcenie ogólne i politechniczne niezbędne do 
podjęcia studiów wyższych oraz przysposobienie do pracy zawodowej.” 
Podtrzymując 4-letni okres nauki w liceum ogólnokształcącym i przedłużając  
o 1 rok naukę w szkole podstawowej, zwiększono okres edukacji polskich dzieci  
z 11 do 12 lat.

37
 

„Ustawa z 15 lipca 1961 roku” zaczęła obowiązywać od początku roku 
szkolnego 1961/1962. W szkolnictwie podstawowym realizowana ona była  
w latach 1961/1962-1966/1967. Jak zaznaczono na wstępie z dniem 1 września 
1967 roku reforma ta dotarła do szkół średnich, które przyjęły wtedy w swe progi 
pierwszych absolwentów nowej VIII klasowej szkoły podstawowej. Także w tym 
roku zaczęto stosować, w miejsce dotychczasowych nazw klas VIII-XI, nową 
numerację klas I-IV.

38
 W 1969 roku przeprowadzono ostatnią maturę według 

starego systemu („7+4”), a w roku 1970 egzamin dojrzałości zdawali w zasadzie 
tylko uczniowie drugoroczni, którzy kończyli jeszcze szkołę 7 klasową. 

Po przyjęciu nowej ustawy Ministerstwo Oświaty podjęło się opracowania 
nowych programów nauczania, tym razem z uwzględnieniem postulatów zawartych 
w głosach krytyki podjętej nad dotychczasowymi, przeładowanymi planami  
i programami kształcenia. W ostateczności zadecydowano o zorganizowaniu 
jednolitego liceum ogólnokształcącego pod względem programowym w klasach  
I-III, natomiast w klasie IV zaczęto realizować w wymiarze po 4 godziny 
tygodniowo, tzw. zajęcia fakultatywne w postaci zajęć z przedmiotów: 
humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-fizycznych, geograficzno-
ekonomicznych albo z języków obcych. Każdy uczeń przystępował do takiej grupy 
tematycznej, którą był osobiście zainteresowany i wiązał z nią swe przyszłe 
wykształcenie wyższe.

39
 W roku 1970 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego, na mocy zarządzenia z 16 lutego 1970 roku, dodało do liceum kolejną 
fakultatywną „specjalizację”, a mianowicie przysposobienie zawodowe, które miało 
wprowadzić przyszłych absolwentów liceum do bezpośredniego podjęcia pracy 
zawodowej po zdaniu matury. 

W 1970 roku w liceum ogólnokształcącym wprowadzono profile: 
matematyczno-fizyczny, a w kolejnych latach: historyczno-filozoficzny, chemiczno-
biologiczny i geograficzny. Zmiany te polegały na zwiększeniu o kilka godzin nauki 
w danym profilu, co w niewielkim stopniu wpłynęło na zmianę planu nauczania. 
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O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mieli prawo ubiegać się absolwenci 
szkół podstawowych, którzy zdali egzamin wstępny, składający się z dwóch części, 
tj. ustnej i pisemnej z języka polskiego oraz matematyki. Od przystąpienia  
do niego, zwolnieni byli ci uczniowie – zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty  
i Szkolnictwa Wyższego z 30 marca 1968 roku – którzy w klasyfikacji rocznej  
klasy VII i na półrocze w klasie VIII mieli wystawione z wszystkich przedmiotów 
oceny bardzo dobre i dobre. Ulgowo traktowani byli także ci absolwenci  
szkół podstawowych, którzy zdobyli nagrodę w wojewódzkiej olimpiadzie 
matematycznej. Obejmował ich tylko pisemny i ustny egzamin z języka polskiego. 
Przyjęto założenia, że kandydat zdał egzamin, jeżeli z wszystkich przedmiotów 
otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. Gdy licealista, mimo pozytywnego zdania 
egzaminu, nie został przyjęty do określonej szkoły z powodu braku miejsc, 
wówczas otrzymywał właściwe zaświadczenie, by mógł się starać o przyjęcie  
do innej placówki. Gdy zaś nie zdał egzaminu, a do szkoły napłynęło mniej 
zgłoszeń o przyjęcie niż przewidywano, wówczas rozpatrywano wyniki egzaminu 
wstępnego oraz wyniki otrzymane na świadectwie szkoły podstawowej.

40
 

Sformułowano także warunki przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Do jego 
złożenia dopuszczeni byli ci uczniowie, którzy w ostatniej klasie maturalnej uzyskali 
z wszystkich przedmiotów przynajmniej oceny dostateczne. W skład egzaminu 
maturalnego wchodziły następujące przedmioty – tzw. obowiązkowe – czyli język 
polski i matematyka oraz jeden wybrany spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, 
historii, „Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym”. Dodatkowo istniała możliwość 
złożenia egzaminu z języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub 
łacińskiego. Przebieg matury określały regulujące je instrukcje, które wchodziły  
w życie w roku poprzedzającym maturę. W 1970 roku wprowadzono przepis, który 
stanowił, że uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu dojrzałości w roku 
szkolnym 1970/1971, otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej, które 
pozwoli im kontynuować naukę w 1- lub 2-letnich policealnych szkołach 
zawodowych. Przyznał im także możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego w ciągu najbliższych 3 lat.

41
 

Reforma z 1961 roku, rozpoczęta od 1 września 1961 roku, zrealizowana 
została na szczeblu średnim w 1971 roku. Dla jej przeanalizowania i wystawienia 
oceny oraz dla opracowania projektu przyszłego modelu oświaty powołano Komitet 
Ekspertów pod przewodnictwem Jana Szczepańskiego. Członkami tegoż Komitetu 
byli także nauczyciele szkół średnich.

42
 Prace jego trwały 2,5 roku i zakończyły się 

ogłoszeniem „Raportu o stanie oświaty”. Stwierdzono w nim m.in., że popularny 
„ogólniak” nie spełniał tych funkcji, jakie przypisała mu ustawa z 1961 roku. 
Zwrócono w nim także uwagę na źle opracowane programy i podręczniki, brak 
właściwej liczby wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, niezbyt trafny system 
rekrutacyjny kandydatów oraz stosowanie przestarzałych metod pracy, które 
powodowały, że młodzież nie była wystarczająco przygotowana do podjęcia 
samodzielnej pracy na studiach wyższych oraz do pracy zawodowej.

43
 Oceniając 

cały system oświaty, stwierdzono, że przyszłej reformie polskiego szkolnictwa 
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potrzeba: powszechności nauczania, pionowej i poziomej drożności systemu 
kształcenia, czyli wprowadzenie możliwości przechodzenia ucznia bez straty czasu 
na wyższy etap kształcenia oraz możliwość podjęcia nauki na tym samym 
poziomie w szkole innego typu, a także wprowadzenia szerokiego profilu 
kształcenia.

44
 Wskazywano na potrzebę unowocześnienia szkolnictwa, które miało 

przejawiać się w upowszechnianiu wykształcenia średniego. Główne założenia 
tego projektu zostały zaaprobowane we wrześniu 1973 roku przez Biuro Polityczne 
KC PZPR i Prezydium Rządu, a uchwałę w tej sprawie przyjął Sejm PRL w dniu  
13 października 1973 roku, w 200-letnią rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej w Polsce. Ta nowa uchwała sejmowa zakładała oparcie polskiego 
systemu oświatowego na 10-letniej powszechnej ogólnokształcącej szkole 
średniej, jednolitej programowo w mieście i na wsi, która miała zagwarantować 
wszystkim dzieciom równe warunki startu i awansu życiowego.

45
 Nową 10-letnią 

szkołę podzielono na dwa stopnie nauczania: 
1) nauczanie początkowe, obejmujące klasy I-III o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym, poznawczym i sprawnościowym; 
2) nauczanie systematyczne stosowane w klasach IV-X, którego program 

nauczania składał się z 2 elementów: pierwszy był jednakowy  
i obowiązkowy dla wszystkich, a drugi nabierał charakteru indywidualnego, 
gdy uczeń wybierał przedmioty fakultatywne według własnych 
zainteresowań. 

Absolwent 10-letniej szkoły średniej miał kontynuować naukę w szkole 
zawodowej, kształcącej wykwalifikowanych robotników, rolników, rzemieślników  
i pracowników usług, trwającej w zależności od kierunku od 0,5 do 2,5 roku lub  
na rocznych kursach zawodowych. Uczniowie „dziesięciolatki” pragnący podjąć 
studia wyższe, mieli być do nich przygotowywani przez 2-letnie szkoły  
o specjalizacji kierunkowej w zakresie, np. nauk ścisłych i technicznych, nauk 
medycznych, biologicznych, rolniczych czy nauk społecznych lub 
humanistycznych. Zakładano też, że na studia mogli być przyjmowani także 
zwycięzcy centralnych olimpiad i konkursów przedmiotowych (bezpośrednio  
po zakończeniu 10 klasy), absolwenci szkół zawodowych opartych  
na dziesięciolatce oraz absolwenci szkoły 10-letniej po co najmniej 2-letniej 
wzorowej pracy zawodowej lub po służbie wojskowej. W „Uchwale” zaznaczono 
jednocześnie, że reforma miała najpóźniej rozpocząć się w 1978 roku, kiedy  
to winny być opracowane i wdrożone nowe programy nauczania, a szkoły 
wyposażone zostaną w niezbędne środki nauczania i pomoce naukowo-
dydaktyczne.

46
 Na samym końcu uchwały umieszczono uwagę dla rządu, który  

do 1975 roku zobowiązany został do złożenia właściwego projektu ustawy  
o systemie edukacji narodowej do Sejmu, a także miał zapewnić środki finansowe 
czy inwestycyjne, niezbędne dla jej przeprowadzenia. 
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 Por.: B. Grześ (red.), Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905-1985. Warszawa 1986, 
s. 476; Historia wychowania…, s. 417 
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 Oświata i wychowanie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dorobek 30- lecia i perspektywy rozwoju. 
Warszawa 1975, s. 61 
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s. 419-420; Strukturę nowego systemu polskiego szkolnictwa zawarto w: M. Godlewski,  
S. Krawcewicz, T. Wujek (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 1975 



194 
____________________________________________________________________________

 

Na początku lat 80. XX wieku Polska – przeżywająca kryzys społeczno-
gospodarczy – obserwowała z niepokojem nasilającą się walkę między siłami 
partyjno-rządowymi a opozycją. Wydarzenia te wywarły negatywny wpływ na stan  
i funkcjonowanie polskiego szkolnictwa. Z tych to więc przyczyn Sejm PRL w dniu 
26 stycznia 1982 roku, przyjął uchwałę sejmową, wstrzymującą realizację reformy 
z dnia 13 października 1973 roku, stwierdzając, że „nie zostały osiągnięte warunki 
umożliwiające prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie reformy strukturalnej 
systemu edukacji narodowej”.

47
 Postanowił ponadto, by Rada Ministrów podjęła się 

modernizacji programowej i organizacyjnej wszystkich placówek oświaty oraz 
opracowała nowy program rozwoju systemu edukacji. Do odwołania tej uchwały 
przyczynił się m.in. brak spójności między założonymi celami i niezbędnymi dla ich 
realizacji środkami oraz niepopularność zamierzonej reformy wśród nauczycieli 
zatrudnionych w szkolnictwie średnim, którzy widzieli w niej próbę obniżenia 
dotychczasowej rangi liceum i zastąpienie go masową 10-letnią szkołą zwaną 
szkołą średnią.

48
 Odrzucenie w 1982 roku reformy strukturalnej z 1973 roku 

spowodowało, że w polskim szkolnictwie obowiązywały nadal postanowienia 
ustawy z 1961 roku – funkcjonujące 8 klasowe szkoły podstawowe i 4-letnie licea 
ogólnokształcące oraz 4- lub 5-letnie szkoły średnie. 

Proces kolejnej reformy polskiej edukacji narodowej rozpoczął rząd Tadeusza 
Mazowieckiego. Nowym ministrem oświaty został Henryk Samsonowicz.  
W ożywionej dyskusji, toczącej się na temat przyszłego systemu oświatowo-
wychowawczego w demokratycznym państwie, podkreślano natychmiastową 
potrzebę demonopolizacji szkolnictwa, decentralizacji oraz uspołecznienia szkół, 
czyli nadania im charakteru wspólnoty nauczycieli z uczniami i ich rodzicami.

49
 

Zamierzono także zwiększyć znaczenie szkół średnich, zwłaszcza liceów 
ogólnokształcących w systemie kształcenia, a tym samym popierano rozwój 
szkolnictwa wyższego. Tak sformułowane postanowienia wymagały jednak 
opracowania nowych programów nauczania i podręczników.

50
 

Ustawa sejmowa „O systemie oświaty” przyjęta w dniu 7 września 1991 roku, 
odwoływała się w swej preambule do wartości chrześcijańskich. Zapewniała  
ona, że kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury 
Europy i świata. Wszystkie te elementy miała zapewnić uczniowi szkoła publiczna, 
czyli szkoła, która zapewnia bezpłatną naukę na zasadzie powszechnej rekrutacji. 
W szkole tej zatrudnieni zostaną nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami, 
nauczający według ramowych planów nauczania, a te pozwolą uczniom uzyskać 
promocje do następnych klas i zdać końcowe egzaminy.

51
 Wymienione w artykule 

9-tej ustawy szkoły ponadpodstawowe, czyli zasadnicze i średnie szkoły 
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 C. Kupisiewicz, Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej – bilans dwóch lat pracy.  
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zawodowe (in. licea zawodowe) oraz 4-letnie szkoły średnie ogólnokształcące, 
miały dać młodzieży wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania 
świadectwa dojrzałości. 

Ustawa z 1991 roku zlikwidowała monopol państwa przy zakładaniu  
i prowadzeniu szkół, wzmocniła pozycję dyrektora i samorządu gminnego  
w kierowaniu szkołą, zezwoliła nauczycielom na kreatywność poprzez swobodny 
wybór podręcznika oraz powoływała sieć rad szkół, przez które miał nastąpić 
kontakt z kuratorium, a także z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN).

52
 

Założenia te jednak nie do końca zostały zrealizowane, w związku, z czym ustawa 
nabrała charakteru tymczasowego, ale zmieniała postanowienia obowiązującej 
wcześniej ustawy z 1961 roku. Pomimo tego nowe zasady działania szkół nie 
zostały do końca zrealizowane. Wprowadzenie reformy programowej nie zostało 
zakończone przed 1993 rokiem, a kolejna zmiana koalicji rządzącej spowodowała 
kilkuletnie wydłużenie zapoczątkowanych prac. Realizację reformy utrudniał 
ponadto brak wyraźnych koncepcji przyszłego systemu edukacyjnego, jak również 
realizowany program oszczędnościowy rządu spowodowany kryzysem 
ekonomicznym państwa, który przyczynił się do ograniczenia liczby godzin nauki  
w szkołach, zlikwidowania zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych.

53
 Od 1994 roku 

podjęto więc prace nad nowelizacją niektórych postanowień ustawy z 1991 roku. 
W 1996 roku urząd ministra edukacji narodowej objął Jerzy Wiatr. Był  

on autorem planu „Założenia długofalowej polityki edukacyjnej państwa  
ze szczególnym uwzględnieniem programu rozwoju kształcenia na poziomie 
wyższym.” Przedstawiony przez niego projekt zakładał opracowanie nowych 
podstaw programowych, reformę szkolnictwa podstawowego oraz szkolnictwa 
zawodowego, które miało przyjmować coraz mniejszą liczbę uczniów na rzecz 
rozbudowywanych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych, a także 
liceów profilowanych. Zapowiadał on jednocześnie reformę kształcenia nauczycieli 
wraz z modernizacją systemu ich wynagradzania.

54
 

Prace przygotowawcze nad nową ustawą edukacyjną, przyśpieszyła przyjęta 
z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna,

55
 a także rychła 

perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następstwem takiego 
rozwoju sytuacji było ogłoszenie przez kolejnego ministra edukacji narodowej 
Mirosława Handke, projektu nowego ustroju szkolnego, który 25 lipca 1998 roku 
stał się „Ustawą o zmianie systemu oświaty”. W przyjętej przez Sejm regulacji 
prawnej wprowadzono nowe typy szkół, w których cykl kształcenia dopasowano  
do faz rozwoju i wieku uczniów. Powoływano więc 6-letnie szkoły podstawowe,  
3-letnie gimnazja, 2-letnie szkoły zawodowe, 3-letnie licea profilowane, 3-4-letnie 
technika, 2-, 3- lub 4-semestralne policealne szkoły zawodowe oraz 2-letnie licea 
uzupełniające. 

Uczniem liceum profilowanego mógł zostać absolwent gimnazjum, który zdał 
egzamin preorientujący. W/w liceum mogło funkcjonować w 2 postaciach,  
tj. ogólnokształcącej (np. matematycznej, humanistycznej) oraz zawodowej  
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(np. technicznej, ekonomicznej). Nauka w nich kończyć się miała egzaminem 
maturalnym, umożliwiającym podjęcie nauki na studiach wyższych.

56
 Tak jak 

poprzednio, egzamin składać się miał z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka 
polskiego, matematyki i języka obcego oraz przedmiotów z prawem do wyboru 
spośród m.in. biologii, historii, fizyki, geografii lub drugiego języka obcego. 
Egzamin dojrzałości przeprowadzony miał być w szkole ucznia, a przygotować  
i przeprowadzać go miała okręgowa komisja egzaminacyjna. Natomiast egzamin 
ustny – pod nadzorem powyższej komisji – przygotowywać i prowadzić miała 
szkoła według regulaminu ustalonego przez MEN. Novum w tym egzaminie 
stanowić miało to, że stawał się on jednocześnie egzaminem wstępnym na studia, 
ale tylko na kierunki zgodne ze złożonym egzaminem, przez co o przyjęcie  
na studia decydować miała liczba punktów zdobytych przez uczniów zdobytych  
na egzaminie dojrzałości.

57
 

Mocą ustawy z 8 stycznia 1999 roku od 1 września 1999 roku rozpoczęto 
wdrażać strukturalną reformę do polskiego systemu edukacji.

58
 Według jej 

wytycznych, w roku szkolnym 1999/2000 dotychczasowe 8-letnie szkoły 
podstawowe stały się placówkami 6-letnimi, a 7 klasy szkół podstawowych 
pierwszymi rocznikami nowego gimnazjum. Z dniem 1 września 2002 roku 
rozpoczęto wdrażać reformę do liceów, a w maju 2005 roku abiturienci nowego 
typu 3-letnich liceów zdawali zmodernizowany egzamin dojrzałości.

59
 

W drugim półwieczu XX wieku do polskiej szkoły wprowadzono kilka reform,  
w wyniku których szkoły średnie ogólnokształcące przybierały różne „kształty”  
w zakresie czasu i profilu nauczania. 

 
Streszczenie 
Dzieje polskiej edukacji narodowej pozostają odzwierciedleniem zmian 

zachodzących w państwie polskim. Reformy wprowadzone do polskiego 
szkolnictwa w II połowie XX wieku powodowały, że niektóre placówki musiały 
zakończyć swą działalność, a inne zmieniały charakter swej pracy, a dzieci  
i młodzież uczyła się w szkołach różnego typu, wielu przedmiotów przez różną 
ilość lat.  

Przedstawiając zmiany wprowadzone do polskiego szkolnictwa średniego 
ogólnokształcącego na przestrzeni lat 1945-1999, dokonano krótkiej analizy  
aktów prawnych wydanych przez nową władzę, a następnie zwrócono uwagę na  
te zagadnienia, które wprowadzano w 1948 i 1961 roku oraz w wyniku reformy 
strukturalnej polskiego szkolnictwa w 1999 roku. 
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Summary 
The history of Polish national education has been a reflection of changes 

which took place in Poland. Reforming the system in the second part  
of the twentieth century caused closing down some of the institutions and 
consequently their activities were brought to an end. Whereas, other institutions 
changed their character. Children and teenagers attended various schools and 
were taught many subjects for different number of years. 

Presenting the changes in Polish secondary education which were 
implemented within the space of the years from 1945 to 1999, a brief analysis  
of legal acts brought into effect by new authorities has been carried out. 
Subsequently, the issues introduced in 1948 and 1961 and, as a result  
of a structural reform of Polish education system in 1999, have been taken into 
consideration. 
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Dagmara NOWAK-ADAMCZYK 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WARUNKIEM  
KSZTAŁCENIA INKLUZYWNEGO 

 
 
Zintensyfikowane w latach 90. XX wieku zainteresowanie, szczególnie 

środowiska akademickiego, problematyką włączania osób niepełnosprawnych  
do życia społecznego stało się istotnym wyzwaniem dla decydentów różnego 
szczebla.

1
 Zmiana paradygmatu w postrzeganiu problematyki niepełnosprawności 

– z ujęcia medycznego do społecznego, wpłynęła na zaakcentowanie 
podmiotowości osoby niepełnosprawnej oraz na relacyjny charakter 
niepełnosprawności (ang. disability), definiując ją jako wynik wzajemnych interakcji 
między osobą z danym rodzajem uszkodzenia ciała (ang. impairement) a barierami 
w otoczeniu.

2
 Źródło niepełnosprawności – z osoby mającej określone trudności 

zdrowotne – przeniesiono na bariery w społeczeństwie upatrując w ich likwidacji 
szansę na jak najpełniejszą partycypację w nim osób niepełnosprawnych, a nie ich 
społeczne wykluczenie. Akcentowano przy tym, że niepełnosprawność jest jednym 
z elementów składających się na tożsamość osoby, różnicą wynikającą  
z doświadczeń człowieka, a nie tragedią osobistą, której rozwiązania należy 
poszukiwać w rehabilitacyjnych działaniach specjalistów nastawionych  
na przywracanie do normy.

3
 W myśl modelu społecznego odpowiedzialność  

za włączanie osób niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego spoczywa 
na społeczeństwie, a możliwość i sposób niwelowania barier determinuje poziom 
świadomości społecznej w obrębie zagadnienia niepełnosprawności. To duże 
wyzwanie, bowiem największą przeszkodą w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym pełni praw w dostępie do życia społecznego jest negatywne 
nastawienie społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych przejawiające się 
zarówno w uprzedzeniach, wrogości, jak i litości, ignorancji czy obojętności, które 
w różny sposób wpływają na to jak myślimy o sobie i innych ludziach.

4
 Aby 

zmobilizować się do zmiany społecznej w tym obszarze i uwzględniać prawa 
obywatelskie osób niepełnosprawnych należy przekształcić wciąż jeszcze obecny 
w wielu krajach dyskurs będący pokłosiem medycznego, charytatywnego podejścia 
do osób niepełnosprawnych. 

Istotną zmianą w kierunku włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt 
życia społecznego jest oparcie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku na społecznym modelu 
niepełnosprawności. Niepełnosprawność zdefiniowana jest w niej w następujący 
 

                                                           
1
 C. Barnes, A Legacy of Oppression: A History of Disability in Western Culture. (w:) L. Barton, M. Oliver 
(red.), Disability Studies: Past Present and Future. Leeds 1997, s. 3 

2
 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność. Warszawa 2008 

3
 C. Thomas, Disability and Impairement. (w:) J. Swain, S. French, C. Barnes, C. Thomas (red.), 
Disabling Barriers – Enabling Environments. London 2007, s. 21 

4
 C. Barnes, A Legacy of Oppression: A History of Disability in Western Culture. (w:) L. Barton, M. Oliver 
(red.), Disability Studies: Past Present and Future. Leeds 1997, s. 3 
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sposób: do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą, obniżoną 
sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji 
z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu 
społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.

5
 Dokument ten, 

ratyfikowany i podpisany przez wiele krajów Europy, w tym 06.09.2012 roku przez 
Polskę, mówi o konieczności podejmowania działań niedyskryminujących osoby 
niepełnosprawne w różnych sferach życia, promowaniu możliwości korzystania 
przez nie ze wszystkich fundamentalnych praw na równi z innymi obywatelami. 
Równość jest tu rozumiana jako upodmiotowienie i uwidocznienie udziału osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie

6
 przy uwzględnieniu ich różnorodności 

wynikającej z niepełnosprawności oraz innych cech narażających  
je na dyskryminację – np. płci, koloru skóry, języka, wyznania, pochodzenia, 
statusu majątkowego. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność to – 
zgodnie z art. 2. Konwencji – wszelkie formy różnicowania, wykluczania lub 
ograniczania ze względu na niepełnosprawność, których celem lub wynikiem jest 
utrudnienie lub uniemożliwienie uznania, korzystania lub egzekwowania wszelkich 
praw człowieka i fundamentalnych swobód, na równych zasadach z innymi 
obywatelami (…) w tym odmowę racjonalnego dostosowania środowiska  
do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Racjonalne dostosowanie  
to konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające za sobą 
nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień. Dostosowania te powinny być 
niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym możliwości egzekwowania i korzystania ze wszystkich praw 
człowieka i fundamentalnych swobód.

7
 Podejście to skłania do poszukiwania 

rozwiązań użytecznych dla wszystkich osób, np. niepełnosprawnych, starszych, 
matek z wózkami dziecięcymi, aby zminimalizować potrzeby dokonywania zmian 
przeznaczonych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami (chodzi tu o tzw. 
projektowanie uniwersalne). Nie wyklucza ono możliwości korzystania przez osoby 
niepełnosprawne ze specjalistycznych, dedykowanych im rozwiązań  
np. technologicznych.

8
 

Przemiany te stawiają nowe wyzwania szczególnie dla systemu edukacji, 
która poprzez różnorodne oddziaływania może zapewnić osobom 
niepełnosprawnym efektywne uczestnictwo w społeczeństwie. Zgodnie z art. 24. 
Konwencji poświęconym prawu osób niepełnosprawnych do edukacji: mając  
na celu realizację tego prawa bez jakiejkolwiek dyskryminacji i na zasadach 
równości, Państwa-Strony zagwarantują system edukacji włączającej  
na wszystkich etapach edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego (…).

9
 Biorąc 

pod uwagę początkowy rozwój koncepcji edukacji włączającej w wielu krajach 
Europy, także w Polsce, wydaje się zasadnym stwierdzenie, że uczelnie powinny 
wziąć odpowiedzialność za promowanie słuszności idei i podejmować kroki do jej 
 

                                                           
5
 Art. 1. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. 

6
 S. Witcher, Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People, “Social Policy & Society” 
2005, 4:1, s. 56 

7
 Art. 2. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. 

8
 Ibidem 

9
 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ 
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wdrażania, wszak szkolnictwo wyższe od stuleci postrzegane jest jako ważny 
czynnik rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego,

10
 a działalność 

uczelni zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności (…) przynosi korzyści 
zarówno społeczeństwu, jak i szkole.

11
 

Edukacja włączająca to podejście wymagające tworzenia wspólnej przestrzeni 
edukacyjnej dla wszystkich osób uczących się, w tym narażonych na społeczne 
wykluczenie czy marginalizację. Oznacza ono zaplanowanie warunków kształcenia 
w edukacji głównego nurtu tak, aby odpowiadały na różnorodne potrzeby 
edukacyjne uczniów, wynikające z ich indywidualnych cech, zdolności, 
pochodzenia i jednocześnie zapewniałyby wysoką jakość kształcenia. Koncepcja 
zakłada korelację między jakością kształcenia a dostępem do oferty edukacyjnej – 
im jest szersza, tym zwiększa się poziom jakości kształcenia. Działanie to wymaga 
balansu między utrzymaniem przyjętych dla wszystkich uczniów standardów  
a zapewnieniem równości tym z nich, którzy reprezentują grupy narażone  
na wykluczenie.

12
 Jednym z istotnych elementów prowadzących do realizacji tego 

celu jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna bezpośrednio zaangażowana  
w kształcenie uczniów/studentów. 

Edukacja włączająca w kontekście osób niepełnosprawnych to następczyni 
integracyjnego systemu kształcenia.

13
 Jest koncepcją szerszą i mniej kosztowną – 

podejście integracyjne zakłada konieczność „wpisania się” osoby w obowiązujący 
w danej instytucji edukacyjnej kanon oraz realizację przygotowanych dla niej 
specjalnych ścieżek kształcenia (np. specjalnych nauczycieli).

14
 

Realizacja podejścia włączającego osoby niepełnosprawne w główny nurt 
kształcenia akademickiego oznacza stworzenie w uczelni systemu wsparcia 
edukacyjnego obejmującego działania bezpośrednio skierowane do studentów, ale 
także do wykładowców jako osób przekazujących wiedzę i umiejętności z danej 
dziedziny wszystkim studentom. Jednym ze standardów europejskich 
odpowiadających na różnorodność studentów jest funkcjonowanie w uczelniach 
jednostek, w których kompetencje wpisane są działania wyrównujące szanse 
osobom niepełnosprawnym w dostępie do oferty edukacyjnej szkoły wyższej.  
To centra uwzględniające różnorodny potencjał studentów, ich style nauki  
w połączeniu z wymogami akademickimi obowiązującymi wszystkie osoby uczące 
się.

15
 Ich oferta obejmuje – w zależności od kraju oraz uczelni – również strategie 

wsparcia dla wykładowców w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych  
do pracy ze studentami niepełnosprawnymi. 

 

 
 
 

                                                           
10

 I. Paszenda, Proces kształcenia uniwersyteckiego. Oczekiwania – rzeczywistość – nadzieje.  
Na podstawie wybranych opinii i badań. (w:) A. Kobylarek, J. Semkow, Edukacja uniwersytecka  
w warunkach zmiany kulturowej. Wrocław 2008, s. 189 

11
 M. Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa 2012, s. 12 

12
 C. Acedo C., M. Amadio, R. Opertti, Definig an Inclusive Education Agenda: Reflections around  
48

th
 sessions of the International Conference on Education. Genewa 2009, s. 12 

13
 Integracyjny system kształcenia poprzedza kształcenie segregacyjne w szkolnictwie specjalnym. 

14
 Ibidem 

15
 S. Wolfendale, J. Corbett (red.), Opening doors. Learning support in higher education. London 1996, 
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Rysunek nr 1: Wyzwania dla edukacji włączającej – uproszczony schemat. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.eenet.org.uk/resources/docs/agr 

a.php (pobrano 29.12.2013 r.) 
 

Konieczność współpracy ze studentami, w tym osobami niepełnosprawnymi, 
wymaga od nauczycieli akademickich wysokich kompetencji metodycznych, 
przyjęcia partycypacyjnego podejścia do studentów opartego na dialogu  
i współpracy z różnymi podmiotami, szczególnie pracownikami centrów 
wspierających, jak również dużej otwartości na zmiany. Cechą podejścia 
inkluzywnego jest dywersyfikacja odpowiedzialności za zapewnienie warunków 
kształcenia osobom niepełnosprawnym, z których część ponoszą wykładowcy. 

W Polsce kwestię dostępu osób niepełnosprawnych do studiów wyższych 
reguluje Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

16
 wskazując, że stwarzanie 

osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  
i w badaniach naukowych jest jednym z podstawowych obowiązków uczelni. 
Pomimo obowiązku prawnego jedną z zasadniczych barier w dostępie  
do kształcenia tej grupy osób pozostaje niski poziom świadomości 
niepełnosprawności wśród pracowników uczelni,

17
 co może stanowić podstawę  

do ograniczenia potencjału osoby niepełnosprawnej, a nawet jej dyskryminację  
z powodu niepełnosprawności. Dyskryminacja w tym kontekście wykracza poza 
odmowę określonych działań, odnosząc się również m.in. do nieświadomości 

                                                           
16

 Art. 13, ust. 1, pkt. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, obowiązujący 
od 1.10.2011 r. 

17
 M. A. Paszkowicz, M. Garbat, Wykształcenie szansą awansu społecznego osób niepełnosprawnych, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny” 2005, nr 7 (cz. 2) 
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własnych uprzedzeń i ich wpływu na studenta.
18

 Konieczne jest zatem, zgodnie  
z duchem Konwencji, podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększanie 
świadomości niepełnosprawności (ang. disability awareness) wśród pracowników 
uczelni, zwłaszcza dydaktyków oraz zbudowanie kompleksowego systemu 
wsparcia edukacyjnego na uczelniach. Szkolenia świadomościowe tego typu  
są obecne na rynku edukacyjnym krajów o rozwiniętym ustawodawstwie 
antydyskryminacyjnym, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Dają uczestnikom  
m.in. podstawę do zrozumienia zjawiska niepełnosprawności i potrzeb osób 
niepełnosprawnych w procesie edukacji, co sprzyja realizacji idei równego 
traktowania. W Polsce system kształcenia nauczycieli w zakresie problematyki 
niepełnosprawności zasadniczo ogranicza się do możliwości wyboru ścieżki 
zawodowej specjalisty, np. pedagoga, psychologa. Włączanie problematyki 
niepełnosprawności, w ujęciu społecznym, do programów kształcenia nauczycieli, 
w tym nauczycieli akademickich, jest zjawiskiem rzadko występującym. Sytuacja 
odzwierciedla wciąż dominujące w polskim systemie kształcenia medyczne 
podejście do niepełnosprawności, które ściśle wiąże się z tendencją umieszczania 
osób niepełnosprawnych w szkolnictwie specjalnym. Według badań Agnieszki 
Dudzińskiej

19
 aż 53% polskich uczniów kształci się w tego typu placówkach, 

począwszy od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Pozostały odsetek 
uczniów (47%) uczęszcza do szkół integracyjnych. Taka proporcja nie wpływa 
korzystnie na wzrost świadomości społecznej w zakresie nowoczesnego 
rozumienia niepełnosprawności, nie sprzyja włączaniu społecznemu tej grupy 
osób, a tym samym rozwojowi edukacji włączającej. Wątpliwości budzi jakość 
edukacji osób niepełnosprawnych, która przekłada się później na możliwości 
podejmowania studiów i uzyskania dyplomu ich zakończenia.

20
 Problemem jest 

niski, choć wzrastający w ostatnich latach, odsetek absolwentów 
niepełnosprawnych – tylko 6,7% kończy studia wyższe w porównaniu do 20,01% 
osób bez niepełnosprawności.

21
 Praktyka edukacyjna pokazuje także nierzadko 

rozbieżność między oczekiwanymi a realnymi kompetencjami osób 
niepełnosprawnych, kluczowymi do studiowania, które wynikającą  
np. z nieznajomości specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku, braków w rozumieniu języka polskiego przez osoby 
niesłyszące. Nasuwa się więc pytanie niezwykłej wagi: w jaki sposób efektywnie 
kształcić studentów niepełnosprawnych, aby z jednej strony wyrównać ich szanse 
edukacyjne, a z drugiej utrzymać obowiązujący standard akademicki? W celu 
poszukiwania odpowiedzi na to pytanie chciałabym posłużyć się przykładem 
rozwiązań systemowych, które zostały wypracowane i wdrożone na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, gdzie funkcjonuje jedna z pierwszych w Polsce  
i największych w Europie jednostek wspierających studentów niepełnosprawnych 
w procesie dydaktycznym. Podejmowane przez nią działania w pełni wpisują się  

                                                           
18

 J. V. Diller, Cultural Diversity. Primer for the Human Services. Belmont 2011, s. 2 
19

 A. Dudzińska, Uczniowie z niepełnosprawnościami w Polsce wg danych Systemu Informacji 
Oświatowej 2010. (w:) S. Trociuk (red.), Równe szanse w dostępie do edukacji osób  
z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Warszawa 2012, s. 132 

20
 I. Białek, D. Nowak-Adamczyk, Edukacja włączająca – budowla o mocnych fundamentach.  
(w:) S. Trociuk (red.), Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza  
i zalecenia. Warszawa 2012, s. 12 

21
 Badanie aktywności ekonomicznej BAEL, dane za I kwartał 2011 roku, www.stat.gov.pl (pobrano 
25.05.2012 r.) 
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w postulaty promowane przez wspomnianą Konwencję ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
Równe traktowanie w procesie dydaktycznym 
Uniwersytet Jagielloński, z końcem lat 90. ubiegłego stulecia, podjął się 

opracowania systemowych rozwiązań wspierających studentów 
niepełnosprawnych w procesie dydaktycznym. Działania skierował do całej 
społeczności akademickiej, w tym do studentów i nauczycieli akademickich. 
Obecnie

22
 jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Dział ds. Osób 

Niepełnosprawnych (DON UJ),
23

 który od 2007 roku pełni w uczelni funkcję 
centrum wsparcia i doradztwa edukacyjnego w zakresie problematyki 
niepełnosprawności.

24
 Politykę jego funkcjonowania inspirują systemy wsparcia 

edukacyjnego krajów o rozwiniętym ustawodawstwie antydyskryminacyjnym,  
w szczególności Danii i Wielkiej Brytanii. Nadrzędny cel działalności jednostki  
to zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty 
dydaktycznej uczelni z uwzględnieniem specyfiki problemów zdrowotnych danej 
osoby oraz jej wpływu na realizowanie obowiązków wynikających z programu 
studiów. Działanie to, w połączeniu z dbałością o możliwość spełniania przez 
studentów niepełnosprawnych określonych standardów kształcenia, zwane jest 
wsparciem edukacyjnym. Realizacja tego celu bezpośrednio w procesie 
dydaktycznym dotyczy trzech podmiotów: studenta niepełnosprawnego, jednostki 
wspierającej i doradczej (DON UJ), nauczyciela akademickiego, tworzącym tzw. 
trójkąt wsparcia edukacyjnego. 

 

Ilustracja nr 1: Trójkąt wsparcia edukacyjnego. 
 

 
Źródło: www.don.uj.edu.pl (pobrano 28.12.2013 r.) 
 

                                                           
22

 Decyzją władz uczelni w roku 1999 zostało utworzone stanowisko Pełnomocnika Rektora UJ  
ds. Osób Niepełnosprawnych. 

23
 Z dniem 1.11.2013 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, na mocy decyzji władz uczelni, zmieniło 
nazwę na Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. 

24
 W 1999 r. powołana została funkcja Pełnomocnika Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych, która 
wraz z rozwojem Biura w 2007 r. została przekształcona w stanowisko kierownicze w Biurze  
Ds. Osób Niepełnosprawnych. 

http://www.don.uj.edu.pl/
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W układzie tym student niepełnosprawny, jako osoba odpowiedzialna  
za własne działania,

25
 decyduje o potrzebie wsparcia ze strony uczelni w procesie 

studiów z powodu stanu zdrowia. Jeśli wyraża wolę skorzystania z oferty 
Uniwersytetu zgłasza się do DON UJ – jednostki doradczej i opiniującej  
w sprawach związanych z dostępem do studiów. Nauczyciel akademicki posiada 
natomiast kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy, które w połączeniu 
ze znajomością standardów wymaganych od studentów danego roku studiów 
pozwalają na opracowanie racjonalnych adaptacji studiów. Adaptacje te dotyczyć 
mogą zasadniczo formy egzaminowania (np. zamiany egzaminów ustnych  
na pisemne i odwrotnie, wydłużenia czasu trwania egzaminów pisemnych) oraz 
udziału w zajęciach (np. dostosowania materiałów dydaktycznych do postaci 
elektronicznej lub brajlowskiej).

26
 Tak przedstawiają się szczegółowe zasady 

ubiegania się przez studenta o wsparcie edukacyjne w UJ:
27

 
1. Student zgłasza się do DON UJ i wyraża wolę skorzystania z oferty 

wsparcia dydaktycznego; 
2. Konsultant ds. studenckich w DON UJ ustala z osobą zainteresowaną jej 

indywidualne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą mieć 
wpływ na proces kształcenia. Konsultant gromadzi odpowiednią 
dokumentację medyczną (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
oraz/lub inne dokumenty specjalistyczne) potwierdzającą określone 
trudności zdrowotne studenta, która podlega szczególnej ochronie w DON 
UJ z uwagi na poufność wrażliwych danych; 

3. Ze względu na specyfikę danego kierunku, specjalności czy dziedziny 
studiów konsultant może zasięgnąć opinii nauczycieli akademickich w celu 
zaproponowania osobie ubiegającej się o adaptacje racjonalnych 
rozwiązań; 

4. Student ubiegający się o adaptacje, za pośrednictwem DON UJ, składa  
w tej sprawie wniosek do kierownika podstawowej jednostki 
administracyjnej, który podejmuje decyzję w sprawie przyznania adaptacji; 

5. Po rozstrzygnięciu DON UJ, za pisemną zgodą studenta, przesyła 
wykładowcom strategie edukacyjne. Służy im również wsparciem w ich 
wdrażaniu w proces dydaktyczny. 

Student ma prawo ubiegać się w DON UJ o dostosowanie procesu 
kształcenia najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym skorzystaniem  
z adaptacji. Formalną możliwość w tej kwestii zapewniają mu zapisy Regulaminu 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 41/VI/2010 Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku z późn. zm.) oraz Zarządzenie 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: 

                                                           
25

 Tak sformułowana odpowiedzialność studenta stoi w opozycji do postulatów medycznego modelu 
podejścia do niepełnosprawności: osoba niepełnosprawna nie jest zdolna do sprawowania kontroli 
nad własnym życiem bez pomocy osób trzecich, które wezmą za nie odpowiedzialność  
w podejmowaniu decyzji. J. S. Hutchinson, K. Atkinson, J. Orpwood, Breaking Down Barriers, Access 
to Further and Higher Education for Visually Impaired Students. Cheltenham 1998, s. 47-48 

26
 Szczegółowe informacje o ofercie wsparcie edukacyjnego DON UJ są dostępne na stronie 
internetowej jednostki: www.don.uj.edu.pl 

27
 D. Nowak-Adamczyk, M., Perdeus-Białek, U. Szczocarz, Wyrównywanie szans. Osoby 
niepełnosprawne na studiach przyrodniczych. Kraków 2011, s. 6 
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dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

28
 

Aby proponowane wsparcie dla studenta było efektywne, powinno 
uwzględniać poniższe zasady nawiązujące do terminologii przyjętej w Konwencji 
ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

 

Tabela nr 1: 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów niepełnosprawnych. 
 

Zasada 1. Indywidualizacja: adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej 

zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne 
wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, 
w tym warunków, w jakich się on odbywa; 
 

Zasada 2. Podmiotowość, czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jest 

prawa do decydowania o sobie; 
 

Zasada 3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku  

ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które 
pozwalały studentowi/studentce nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności; 
 

Zasada 4. Racjonalność dostosowania to znaczy proponowania adaptacji racjonalnych 

ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz 
gwarantujących zachowanie standardu akademickiego; 
 

Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego, czyli przygotowanie adaptacji 

studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących 
wszystkich studentów danego kierunku/specjalności; 
 

Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć,  

to znaczy takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale w 
sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za 
optymalną na danym kierunku; 
 

Zasada 7. Równe prawa i obowiązki, czyli dbałość nie tylko o realizowanie równych 

praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) 
egzekwowania wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie jak w 
przypadku studentów bez niepełnosprawności. 

Źródło: M. Perdeus-Białek, D. Nowak-Adamczyk, Równe traktowanie  
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik po zasadach wsparcia edukacyjnego dla 
studentów i doktorantów. Kraków 2013, s. 10 

 

Przygotowanie adaptacji wymaga często poszukiwania nowych rozwiązań,
29

 
niekiedy odmiennych od zwyczajowo stosowanych przez nauczycieli 
akademickich. Odniesienie się do powyższych zasad umożliwia osiągnięcie 
balansu między równym traktowaniem a utrzymaniem określonych standardów 
akademickich. Jest pomocne w określaniu granicy adaptacji, czyli bariery między 
przywilejami dla studenta niepełnosprawnego a wyrównywaniem mu szans.

30
 

 

                                                           
28

 § 3. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: 
dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się  
w szczególnej sytuacji zdrowotnej. 

29
 S. Powell, Special Teaching in Higher Education. Successful Strategies for Access and Inclusion. 
London 2003, s. 211 

30
 M. Perdeus, D. Nowak-Adamczyk, Równe traktowanie w procesie kształcenia, „Wiadomości  
o Równości” nr 2 (3)/2013, s. 4 
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Szkolenia świadomościowe dla nauczycieli akademickich 
W trosce o jakość kształcenia studentów niepełnosprawnych Uniwersytet 

Jagielloński zainicjował działania bezpośrednio dedykowane nauczycielom 
akademickim w postaci opracowania pakietu szkoleniowego na temat świadomości 
niepełnosprawności w ramach rodziny projektów europejskich DARE (DARE  
2007-2009, DARE2 2009-2011, DARe-Learning 2011-2013) finansowanych  
z programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie – 
transfer innowacji. Inspiracją dla powstania tych projektów były szkolenia 
świadomościowe dla nauczycieli akademickich zaczerpnięte w 2007 roku z rynku 
brytyjskiego i rozwijanie w kolejnych edycjach rodziny projektu Dare w partnerstwie 
z przedstawicielami instytucji akademickich, sektora biznesu, organizacji 
pozarządowych. 

 
Projekt DARe-Learning 
Konsorcjum projektu DARe-Learning, oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

stanowią trzy uczelnie europejskie o międzynarodowych osiągnięciach w zakresie 
wspierania studentów niepełnosprawnych w procesie dydaktycznym.  
Są to: Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytet Karola w Pradze, 
Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Posiadają one jednostki wewnętrzne – 
odpowiedniki biur ds. osób niepełnosprawnych, dedykowane zapewnianiu równych 
szans osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z proponowanych ofert 
edukacyjnych. Pomimo różnic w doświadczeniach wynikających z profilu instytucji 
oraz kontekstu kulturowego łączy je potrzeba opracowania narzędzi szkoleniowych 
rozszerzających kompetencje metodyczne wykładowców o umiejętność kształcenia 
osób niepełnosprawnych w trakcie zajęć uniwersyteckich. Zwiększająca się liczba 
studentów niepełnosprawnych na uczelniach, niedostateczna świadomość 
nauczycieli akademickich dotycząca problematyki niepełnosprawności w ujęciu 
modelu społecznego, wymogi Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych oraz prawa poszczególnych krajów to jedne z kluczowych 
argumentów, które wpłynęły na decyzję o potrzebie realizacji i celach projektu. 
(Wszystkie kraje uczestniczące w partnerstwie: Polska, Francja, Czechy, Grecja  
są sygnatariuszami Konwencji). 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli akademickich w zakresie problematyki niepełnosprawności  
w środowisku uczelnianym poprzez: 

 dostarczenie wiedzy na temat definicji niepełnosprawności, jej rodzajów, 
fizjologicznych oraz psychologicznych konsekwencji, barier w pełnym 
dostępie do kształcenia i życia społecznego; 

 wyposażenie w umiejętność skutecznego komunikowania się z osobami 
niepełnosprawnymi; 

 zwalczanie stereotypów i uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych; 

 rozwijanie otwartej i aktywnej postawy w zakresie wspierania studentów 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia; 

 promowanie kultury różnorodności w środowisku edukacyjnym i życiu 
społecznym; 

 doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych w sektorze edukacji. 
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Przedmiotem projektu jest opracowanie szkolenia blended-learning dla 
nauczycieli akademickich w zakresie problematyki niepełnosprawności w pięciu 
wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, czeskiej, greckiej,  
z uwzględnieniem różnic kulturowych w podejściu do zagadnienia 
niepełnosprawności. W ramach szkolenia opracowano zajęcia stacjonarne oraz 
kurs do zdalnego nauczania, który stanowi integralną część tematycznego portalu 
edukacyjnego www.DareLearning.eu, skupionego na kwestii kształcenia osób 
niepełnosprawnych w głównym nurcie edukacji. Portal ten jest otwarty w domenie 
publicznej dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym 
obszarze.

31
 

Szkolenia stacjonarne realizowane są w postaci treningu grupowego 
umożliwiającego aktywne uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie – 
własne, jak i stanowiące kapitał uczestników zajęć. Jego program wykorzystuje 
różnorodne metody aktywizujące w nauczaniu (np. burzę mózgów, odgrywanie ról, 
analizę przypadku, mapę myśli) oraz multimedialne materiały dydaktyczne  
(np. filmy, gry edukacyjne). Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych jest kurs  
e-learningowy – stanowiący bazę wiedzy w obrębie tematyki niepełnosprawności, 
która pozwala na indywidualną naukę podsumowującą kluczowe treści 
wykorzystane w trakcie spotkania grupowego. Kurs zdalnego nauczania może być 
również pakietem informacji podstawowych dla osób, które w spotkaniu nie 
uczestniczą.

32
 

Program szkolenia uwzględnia następującą problematykę: 

 kontekst prawny dotyczący edukacji włączającej osoby niepełnosprawne  
w proces kształcenia (w krajach reprezentowanych w projekcie); 

 modele niepełnosprawności (medyczny vs społeczny); 

 mity i stereotypy na temat osób niepełnosprawnych; 

 rolę języka w konstruowaniu społecznego wizerunku osób 
niepełnosprawnych; 

 charakterystykę wybranych niepełnosprawności (wzrokowej, słuchowej, 
ruchowej, zaburzeń psychicznych, dysleksji rozwojowej, chorób 
przewlekłych, zaburzeń mowy oraz zespołu Aspergera); 

 możliwe trudności w studiowaniu osoby z daną niepełnosprawnością  
i sposoby adaptacji jej studiów. 

 
Tabela nr 2: Etykieta językowa dotyczącą niepełnosprawności – przykładowe terminy. 
 

Terminy stygmatyzujące Terminy neutralne 

inwalidztwo, kalectwo, ułomność, 

niesprawność, wada 

niepełnosprawność 

kaleka, inwalida, ułomny 
osoba niepełnosprawna, 

osoba z niepełnosprawnością 

wózek inwalidzki wózek 

przykuty do wózka poruszający się na wózku 

ślepy, ociemniały, niedowidzący 
osoba niewidoma, 

osoba słabowidząca 

                                                           
31

 www.darelearning.eu (pobrano 28.12.2013 r.) 
32

 Ibidem 

http://www.darelearning.eu/
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Terminy stygmatyzujące Terminy neutralne 

Down osoba z zespołem Downa 

dziecko/osoba specjalnej troski dziecko/osoba niepełnosprawna 

dyslektyk osoba z dysleksją 

Źródło: www.DareLearning.eu (pobrano 27.12.2013 r.) 
 

Moduły poświęcone poszczególnym niepełnosprawnościom dostarczają 
nauczycielom akademickim praktycznych wskazówek ułatwiających prowadzenie 
zajęć dydaktycznych, np.: 

 jak skutecznie komunikować się z osobą niesłyszącą? 

 w jaki sposób oceniać prace pisemne studenta z dysleksją? 

 jak przeprowadzić egzamin dla osoby niewidomej? 

 jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z udziałem studenta 
doświadczającego określonych trudności psychicznych? 

 w jaki sposób poszukiwać adaptacji studiów, by wyrównać szanse 
edukacyjne osobie niepełnosprawnej przy jednoczesnym utrzymaniu 
kryteriów merytorycznych zajęć? 

Każdy moduł – w wersji e-learningowej szkolenia – kończy się interaktywnym 
quizem pozwalającym na samodzielne sprawdzenie wiedzy z obszaru danej 
niepełnosprawności. 

 

Tabela nr 3: Quiz edukacyjny – wybrane przykłady pytań. 
 

 

Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Quiz zawiera pytania Prawda/Fałsz oraz 
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

 
1. Zgłasza się do Ciebie student – użytkownik wózka – i prosi o możliwość zamiany 
pisemnej formy egzaminu na ustną ze względu na niepełnosprawność ruchową. W jakiej 
sytuacji ta prośba mogłaby być zasadna? 

a) a) każdej, ponieważ niepełnosprawność ruchowa automatycznie oznacza taką potrzebę 
b) b) wtedy, gdy ma zmęczone ręce długotrwałym poruszaniem się na wózku 
c) c) tylko wtedy, gdy niepełnosprawność obejmuje również ręce i przez to uniemożliwia 

samodzielne pisanie 
2.  Studenci całkowicie niewidomi mogą uczyć się tylko z podręczników napisanych w brajlu. 

Prawda/Fałsz 
3. Specyficzne trudności w pisaniu polegające na tworzeniu błędów językowych pomimo 

znajomości zasad pisowni to: 
a) a) dysleksja 
b) b) dysortografia 
c) c) dyskalkulia 
d)  
4. Który z czynników ma najbardziej kluczowe znaczenie dla prawidłowego odczytania 

mowy z ruchu warg przez studenta? 
a) a) światło 
b) b) odległość od mówcy 
c) c) hałas 
5. Michał, student w Twojej grupie ćwiczeniowej, jąka się w trakcie ustnych wypowiedzi,  

co powoduje, że ma trudności z płynnym dokończeniem wypowiedzi. Najlepiej w takiej 
sytuacji jest: 

http://www.darelearning.eu/
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a) a) oszczędzić mu stres i dopowiadać za niego końcówki wyrazów 
b) b) pozwolić mu na spokojną wypowiedź w odpowiednim dla niego tempie 
c) c) przekazać mu mikrofon, by mówił głośniej 
6. Maria, studentka II roku socjologii, choruje na schizofrenię – zażywa z tego powodu 

specjalistyczne leki. Mogą one powodować u niej m.in. senność, trudności w koncentracji 
i zapamiętywaniu. 
Prawda/Fałsz 
 

Klucz odpowiedzi: 
1c 
2 fałsz: Studenci niewidomi najczęściej uczą się z materiałów w formie elektronicznej, 
które mogą odczytywać korzystając z oprogramowania do syntezy mowy (lub  
na monitorze brajlowskim). Zdarza się, że studenci niewidomi korzystają ze specjalnie dla 
nich przygotowanych materiałów w brajlu, jednak podręczniki akademickie nie mają 
swoich wersji brajlowskich. Nie wszystkie osoby niewidome znają dobrze brajla. 
3b 

4 a, b 

5 b 

6 prawda: Niektórzy studenci, pod wpływem leków psychiatrycznych, mogą doświadczać 

trudności takich jak: wzmożona senność, spowolnienie czasu reakcji, osłabienie pamięci 

czy zaburzenia koncentracji. 

Źródło: Platforma e-learningowa projektu DARe-Learning (www.DareLearning.eu). 
 

Kurs w wersji e-learningowej zamyka gra edukacyjna, której scenariusze 
oparto na prawdziwych historiach studentów. Jej ideą jest zaplanowanie 
właściwego, racjonalnego wsparcia edukacyjnego każdemu z kilkorga bohaterów, 
aby przeprowadzić ich przez proces studiów wyrównując szanse w dostępie  
do kształcenia. 

Wśród licznych materiałów dydaktycznych wypracowanych w projekcie 
znajdują się również wskazówki podpowiadające w jaki sposób zachować się  
w określonych sytuacjach z udziałem studenta z danym rodzajem 
niepełnosprawności. Przykładem tego typu działań jest poniższy zestaw informacji. 

Postępowanie w sytuacjach trudnych z udziałem studentów w lęku
33

 
Lęk może występować w wielu różnych okolicznościach lub może być 

ograniczony do jednego rodzaju sytuacji (np. podczas wystąpień publicznych, 
podczas przebywania w grupie). Może występować w postaci ataków lub 
przewlekle utrzymujących się symptomów. 

Objawy lęku: 

 niemożność wypoczynku; 

 nadmierne, nierealistyczne obawy; 

 przyspieszone bicie serca; 

 skrócony oddech; 

 drżenie rąk lub całego ciała; 

 nadmierne pocenie się; 

 zawroty głowy; 

                                                           
33

 Tekst stanowi materiał edukacyjny wypracowany w ramach projektu DARe-Learning: 
http://www.darelearning.eu/pl.publikacje_i_materialy_do_pobrania.html (pobrano 28.12.2013 r.) i jest 
do pobrania na w/w stronie portalu edukacyjnego. 

http://www.darelearning.eu/
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 nudności; 

 uczucie przerażenia i obawa przed utratą kontroli. 
W kontakcie ze studentem należy: 

 rozmawiać na osobności; 

 pozwolić mu opowiedzieć o swoich odczuciach i myślach związanych  
z lękiem, to często pomaga zmniejszyć objawy; 

 pozostać spokojnym; 

 mówić w sposób jasny; 

 zapewnić studenta, że potrzebuje profesjonalnej pomocy; 

 zapewnić mu spokojne miejsce dopóki objawy nie ustąpią. 
Czego należy unikać: 

 kwestionowania irracjonalnych lęków studenta („to głupie bać się 
szczurów, one nic panu nie zrobią”); 

 minimalizowania usłyszanych od studenta informacji na temat lęku („nie 
martw się, będzie dobrze”); 

 zarzucania nadmiarem pomysłów dotyczących rozwiązania jego sytuacji; 

 przejmowania odpowiedzialności za samopoczucie studenta; 

 odczuwania lęku i przerażenia razem z nim. 
Zaprezentowane przykłady realizowania przez Uniwersytet Jagielloński idei 

edukacji włączającej potwierdzają jego zaangażowanie, wkład i znaczącą rolę  
w budowaniu i promowaniu świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli 
akademickich. Przedstawione działania dają nadzieję na równe traktowanie osób 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia, które – z racji posiadanego statusu 
studenta – muszą wywiązywać się z obowiązków akademickich. Świadomość 
problematyki dostępu osób niepełnosprawnych do studiów, wiedza na temat 
określonych trudności zdrowotnych i ich wpływu na proces dydaktyczny, 
umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi są kluczem do budowania 
środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów. 

 
Podsumowanie 
Można stwierdzić, że proces wdrażania idei edukacji włączającej wymaga 

budowy kompleksowego systemu wsparcia zarówno dla studentów, jak i dla 
wykładowców, opartego o współpracę stwarzającą studentom równe szanse  
w dostępie do kształcenia. To rola niezwykłej wagi dla współczesnego nauczyciela 
akademickiego, a przede wszystkim wielkie wyzwanie dla przedstawicieli jednostek 
szkół wyższych, dla których ważna jest problematyka równego traktowania osób 
niepełnosprawnych w edukacji. 

 
Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę świadomości niepełnosprawności wśród 

nauczycieli akademickich jako warunku niezbędnego do realizacji koncepcji 
edukacji włączającej osoby niepełnosprawne w główny nurt kształcenia. Koncepcja 
ta – będąca wyzwaniem dla polskiego systemu edukacji – ukazana jest na tle 
społecznego modelu niepełnosprawności oraz bazujących na nim uregulowań 
legislacyjnych, szczególnie zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych. 
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Autorka artykułu, na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
omawia rozwiązania systemowe, zgodne z duchem Konwencji, pozwalające  
na włączanie osób niepełnosprawnych w proces kształcenia na uczelni. W tym 
celu charakteryzuje działania Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, jak również 
opisuje projekt DARe-Learning. Projekt ten, realizowany przez konsorcjum 
czterech uczelni europejskich, ukierunkowany jest na podnoszenie świadomości 
niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich poprzez kształcenie metodą 
blended-learning. 

 
Summary 
The article discusses the issues of disability awareness among academic 

teachers as a key element of disabled people inclusion in mainstream education. 
This concept – a challenge to the Polish education system – is shown  
in the background of the social model of disability and UN Convention  
on the Rights of Persons with Disabilities. 

The author of the article, based on experience of the Jagiellonian University  
in Krakow, presents good practices consistent with the spirit of the Convention. For 
this purpose, the author characterizes the action of Disability Support Service  
of the Jagiellonian University and describes the DARe-Learning Project.  
The project implemented by a consortium of four European universities is aimed  
at raising disability awareness among academic teachers through blended-
learning. 
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ZNACZENIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH NAUCZYCIELA  
WE WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ 

 
 
Czasy współczesne charakteryzują się niezwykle szybkim rozwojem techniki  

i technologii, która jest w coraz większym stopniu dostępna dla przeciętnego 
człowieka. Żyjemy w społeczeństwie medialnym. Komputer, telefon komórkowy, 
smartfon i tablet stały się przedmiotami codziennego użytku, bez których nawet 
dzieci nie wyobrażają sobie normalnego funkcjonowania. Wszechobecność 
mediów sprawia, że współczesny człowiek nieustannie bombardowany jest 
informacjami, których autentyczności nie jest w stanie sprawdzić. W przeszłości 
istniały naturalne filtry obrony przed informacją niepożądaną, takie jak rodzina, 
szkoła czy religia, które dziś przestały pełnić swoje funkcje. Jak słusznie stwierdza 
J. Morbitzer w wielu źródłach informacyjnych obok siebie znajdują się informacje 
prawdziwe i fałszywe, w których zupełnie brak hierarchizacji. Według niego 
„Technopol to (…) kultura moralnie obojętna, która wybór między dobrem a złem 
pozostawia jednostce”.

1
 

Sytuacja ta sprawia, że zwłaszcza młodzi ludzie mają ogromny problem  
z dokonywaniem wyborów, gdyż ich poglądy nie są zakorzenione w żadnym 
systemie wartości. Dzieje się tak również dlatego, że to właśnie media pełnią coraz 
większą rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży. To one propagują często 
bardzo negatywne postawy i wzorce postępowania. W efekcie dramatycznie 
zmniejsza się rola rodziny i szkoły, nie wspominając nawet o upadku innych 
autorytetów, np. kościoła. Taka jest współczesna rzeczywistość i w takim właśnie 
świecie dorastają kolejne pokolenia młodych Polaków. 

Zmieniła się też rola szkoły i nauczycieli, którzy stracili swój autorytet i nie 
stanowią już dla uczniów mistrzów. Szkoła, mimo iż stara się nadążyć  
za zmieniającym się światem, zostaje w tyle. Uczniowie nie potrzebują do niej 
chodzić, aby zdobywać wiedzę, gdyż ta jest na wyciągnięcie ich ręki. Wystarczy 
włączyć komputer i już mają przed sobą ocean informacji. I tak jak w oceanie  
są różne istoty, tak jak w Internecie wymieszane są różne informacje –  
te potrzebne i prawdziwe, ale także fałszywe i szkodliwe dla młodych umysłów.  
I tu właśnie rozpoczyna się ogromna rola szkoły i nauczycieli – muszą nauczyć 
młodego człowieka poruszać się w gęstwinie informacji. Głównym i najważniejszym 
celem współczesnej edukacji staje się bowiem przygotowanie człowieka do życia  
i funkcjonowania w rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego. 

W obliczu tego, nowego znaczenia nabiera rola, jaką powinien pełnić 
nauczyciel, który musi przede wszystkim dotrzeć do ucznia i zdobyć jego zaufanie, 
gdyż młodzi ludzie są dziś samotni. Coraz częściej ich egzystencji towarzyszy 
poczucie braku sensu i to nauczyciel może stać się bliską osobą, która będzie 
dawała emocjonalne wsparcie w ciężkich chwilach. W społeczeństwie 
informacyjnym każdy ma dostęp do informacji, nie ma natomiast możliwości bycia 
z drugim człowiekiem, nawiązywania z nim kontaktu i bliskich relacji. Nauka takich 
kompetencji coraz częściej spoczywa tylko i wyłącznie na szkole, gdyż rodzice 
pędząc konsumpcyjny styl życia odchodzą od realizacji swoich podstawowych 
obowiązków. Rodzina przestała być terenem wychowania – rodzina zapewnia byt  
i wykształcenie i oczekuje, że dziecko zostanie wychowane i przygotowane  
do życia przez różne placówki. 

W obliczu takiego stanu rzeczy nowego znaczenia nabierają kompetencje 
komunikacyjne nauczyciela, który w wielu przypadkach staje się jedną  

                                                           
1
 J. Morbitzer, Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym. (w:) K. Denek, T. Koszczyc,  
M. Lewandowski, Edukacja jutra, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław 2003, s. 261 
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z najbliższych dziecku osób. Jak zauważa, cytowany już wcześniej, J. Morbitzer 
„Nauczyciel działający w społeczeństwie informacyjnym, [stoi] przed koniecznością 
rozwiązania wielu dychotomicznych problemów współczesnego świata, z których 
jako najważniejsze należy wskazać: afirmacja jednostki czy zakorzenienie  
we wspólnocie; globalizacja czy tożsamość lokalna; społeczeństwo masowe czy 
lepsza jakość życia jednostki; kult nowości czy afirmacja tradycji; praca jako 
dorywcze zajęcie czy długoterminowa kariera zawodowa; konsumpcja czy 
samorealizacja; nieograniczona wolność doboru partnerów życiowych czy trwała 
rodzina; demokracja w rękach wybranych czy dyskurs publiczny; wreszcie 
informacja czy mądrość”.

2
 Dzisiejsza edukacja zorientowana jest na wykształcenie 

odpowiednich postaw i kompetencji, natomiast wiedza znajduje się na dalszej 
pozycji. Wynika to oczywiście z aktualnej sytuacji na rynku pracy, który potrzebuje 
pracowników z tzw. „fachem w ręku”. Nauczyciel również musi poszerzyć swoje 
kompetencje, aby sprostać wymaganiom rzeczywistości. Kompetencje 
komunikacyjne są obecnie zaliczane do kluczowych umiejętności jakie powinien 
posiadać. Czym zatem są? Termin kompetencja pochodzi od łac. competentia,  
co oznacza odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania i definiowany 
jest przez lingwistów jako „zakres uprawnień, pełnomocnictw (...) zakres czyjejś 
wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności.

3
 

Według M. Czerepaniak-Walczak kompetencja jest szczególną właściwością, 
która wyraża się w demonstrowaniu na wyznaczonym przez społeczne standardy 
poziomie, umiejętności właściwego zachowania się, w świadomości potrzeby  
i konsekwencji takiego właśnie zachowania oraz w przyjmowaniu na siebie 
odpowiedzialności za nie. Kompetencja jest zatem dyspozycją, którą człowiek 
osiąga poprzez wyuczenie, jest uświadamiana przez człowieka, możliwa  
do zaobserwowania przez innych i powtarzana, czyli nie zdarza się jednorazowo. 
Kompetencje składają się z takich komponentów jak: umiejętność adekwatnego 
zachowania się, świadomość potrzeby i skutków zachowania, merytoryczne, które 
dotyczą treści nauczanego przedmiotu, dydaktyczno-metodyczne, które 
koncentrują się na warsztacie pracy nauczyciela i ucznia oraz wychowawcze, które 
dotyczą różnych sposobów oddziaływania na uczniów.

4
 

Zanim przejdę do omówienia kompetencji komunikacyjnych warto przywołać 
jedną z wielu funkcjonujących w literaturze klasyfikacji. K. Denek wymienia 
następujące kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel: 

 prakseologiczne – skuteczność nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, 
kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; 

 komunikacyjne – skuteczności zachowań językowych w sytuacjach 
edukacyjnych; 

 współdziałania – skuteczność zachowań prospołecznych i sprawność 
działań integracyjnych; 

 kreatywne – innowacyjność i niestandardowość działań nauczycielskich; 

 informatyczne – sprawne korzystanie z nowoczesnych źródeł informacji; 

 moralne – zdolność do pogłębionej refleksji moralnej przy ocenie 
dowolnego czynu etycznego.

5
 

Kształcenie to proces nieustannego komunikowania się, na który składają się 
trzy podstawowe elementy – nadawca, odbiorca i komunikat. Wzajemne relacje 
nauczyciel-uczeń opierają się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej, chociaż  
w rzeczywistości szkolnej przeważa komunikacja werbalna. Każdy nauczyciel musi 
więc posiadać właściwe kompetencje z tego zakresu. Kompetencja komunikacyjna 
oznacza umiejętność porozumiewania się za pomocą języka, to wiedza na temat 
procesu komunikowania się oraz umiejętność efektywnego nadawania i odbierania 

                                                           
2
 Ibidem, s. 262 

3
 M. Szymczak, Słownik Języka Polskiego, PWN. Warszawa 1978, s. 977 

4
 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1995, s. 135-137 

5
 K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. Toruń 1998, s. 215-217 
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komunikatów. Cel edukacyjny jest osiągnięty tylko wtedy, gdy komunikat dotrze  
do adresata i gdy jest przez niego właściwie odebrany i zrozumiany. Uczeń  
i nauczyciel są partnerami dialogu, w którym role nadawcy i odbiorcy zmieniają się. 
W zależności od tego, jaką kto pełni rolę, inna jest forma, treść i funkcja 
wypowiedzi.

6
 

Na treść i formę komunikacji, która ma miejsce podczas lekcji wpływa kilka 
czynników. Są to: 

 otoczenie – np. sala, pracownia, działka szkolna; 

 osoby uczestniczące w lekcji; 

 temat, determinujący treść i zakres wypowiedzi; 

 uporządkowanie liniowe wypowiedzi, uwarunkowane celami lekcji  
i wywołane realizowanymi zadaniami, wybraną metodą nauczania, 
organizacją pracy.

7
 

Proces lekcyjny przyjmuje postać łańcucha sytuacji dydaktycznych, które 
następują po sobie i prowadzone są linią komunikacyjną wypowiedzi nauczyciela. 
Jego wypowiedziom towarzyszą werbalne i niewerbalne czynności uczniów oraz 
czynności niewerbalne jego samego. Na każdej lekcji pojawia się tyle sytuacji 
dydaktycznych ile głównych aktów komunikacyjnych. Nauczyciel, będąc 
podmiotem sprawczym dialogu edukacyjnego, decyduje o ich zaistnieniu, trwaniu  
i zakończeniu. Jest on prowokatorem komunikacyjnych zachowań uczniów, które 
ukierunkowuje.

8
 

Sytuacja dydaktyczna rozumiana, jako ważne ogniwo organizacyjno-
komunikacyjne lekcji, składa się z następujących elementów: 

 dwa podmioty sprawcze – nauczyciel i uczeń; 

 komunikacja językowa – jest koniecznym warunkiem zaistnienia sytuacji 
dydaktycznej, jest to zawsze komunikacja bezpośrednia; 

 nauczyciel jest inspiratorem, organizatorem; 

 uczeń pełni rolę przedmiotu oddziaływania; 

 nauczyciel wypowiedzią rozpoczyna i kończy czas trwania sytuacji; 

 uczeń uczestniczy w sytuacji dydaktycznej czynnie lub biernie; 

 w komunikacie nauczyciela, który rozpoczyna sytuację znajduje się 
wypowiedzenie zawierające zadanie, które uczeń ma wykonać, które 
wskazuje mu dalsze jego czynności; 

 sytuacja dydaktyczna obejmuje czynności werbalne i niewerbalne zarówno 
nauczyciela, jak i uczniów, które pojawią się w następstwie zadania 
przekazanego uczniom w komunikacie początkowym.

9
 

Dialog pomiędzy nauczycielem a uczniem jest specyficznym rodzajem 
komunikacji interpersonalnej. Jedną z najważniejszych zasad tego spotkania jest 
partnerstwo, które oznacza uznawanie oczekiwań, pragnień i potrzeb drugiej 
osoby, za tak samo ważne jak swoje. Komunikacja oparta na zasadach 
partnerstwa pozwala na przekazywanie swoich myśli i przeżyć w sposób 
bezpośredni, udzielanie informacji zwrotnych i ujawnianie własnego „ja”. Partnerski 
dialog w przestrzeni szkolnej przejawia się w tym, że partnerzy dialogu: 

 nie narzucają własnego punktu widzenia; 

 nie nakłaniają słuchacza do zmiany własnych poglądów; 

 nie oceniają zachowania drugiego człowieka i tolerują jego poglądy; 

 nie udzielają rozmówcy rad, nie nakazują, ale starają się by zobaczył 
konsekwencje swoich działań i dostrzegł inne możliwości postępowania; 

                                                           
6
 M. Sikorski, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Społecznych” 2010, Rocznik II, s. 158-159 

7
 G. Koć-Seniuch, O kompetencji komunikacyjnej nauczyciela, „Ruch Pedagogiczny” 1994, nr 1/2,  
s. 116-119 

8
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9
 B. Makles, Komunikacja jako problem badawczy dydaktyki. (w:) J. Półturzycki, E. Wesołowska (red.), 
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 nie podporządkowują własnych poglądów temu, czego oczekuje 
rozmówca; 

 koncentrują się podczas rozmowy na wypowiedziach drugiej osoby; 

 dbają, aby przekazywane przez nich informacje były zrozumiałe.
10

 
Na skuteczność komunikacji wpływa wiele elementów. Decydują o niej takie 

umiejętności jak: językowa kultura i sprawność komunikacyjna, komunikacyjna 
sprawność interpretacyjna, społeczna sprawność komunikacyjna, sprawność 
sytuacyjna i pragmatyczna. 

Językowa kultura i sprawność komunikacyjna „wyraża się w umiejętności 
posługiwania się słowem jako sposobem bycia i współdziałania edukacyjnego”.

11
 

Porozumiewanie się w szkole zależy od wspólnego kodu językowego, wspólnego 
języka potocznego i wiedzy nauczyciela na temat stylów funkcjonalnych (pojęć  
i zasad) związanych z nauczanym przedmiotem oraz od umiejętności 
przekazywania tej wiedzy uczniom. Na skuteczność interakcji ma także wpływ 
umiejętność posługiwania się przez nauczyciela językiem literackim, znajomość 
znaczeń kulturowych, jakie on niesie oraz własne doświadczenia komunikacyjne.

12
 

Sprawność interpretacyjną nauczyciela należy rozumieć jako umiejętność 
przyjmowania postawy otwartej, która jest wyrazem rozumienia intencji przekazu. 
Natomiast społeczna sprawność komunikacyjna dotyczy jego umiejętności 
związanych z wykonywanie obowiązków zawodowych.

13
 Uzewnętrzniają się one  

w języku (specyficzne pojęcia i terminy), ale wyrażają się także przyjmowaniem 
określonej postawy dostosowanej do społecznej rangi i statusu społecznego 
rozmówcy. Nauczyciel powinien być elastyczny intelektualnie, co wiąże się  
z umiejętnością przełączania kodów. Oznacza to, że swoje wypowiedzi będzie 
dostosowywał do rozmówcy uwzględniając jego możliwości intelektualne  
i językowe. W obszarze szkolnym mamy do czynienia z interakcjami 
dwuczłonowymi. Nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z ogromnej roli, jaką  
w komunikowaniu się odgrywa kontekst. Dlatego powinien posiadać sprawność 
sytuacyjną, która pozwala mu w pełniejszy sposób dostrzegać konteksty dialogu 
edukacyjnego i realizować ideę podmiotowości i dwuzdaniowości interakcji 
edukacyjnej. Współczesny nauczyciel posiada także sprawność pragmatyczną, 
czyli potrafi osiągać cel swojej wypowiedzi, realizować jej intencję. Wyraża się  
to przede wszystkim w umiejętności przekazywania emocji, informowania  
i nakłaniania do działania.

14
 

Dialog jest i powinien być stylem pracy każdego nauczyciela. Jest on jednak 
możliwy tylko wówczas, kiedy partner interakcji jest wysłuchany. Zbyt często  
na lekcjach dochodzi do sytuacji, w której nauczyciel nie komunikuje się  
z uczniami, a komunikuje im pewne rzeczy. Jak słusznie zauważa M. Śnieżyński 
oparta na dialogu współpraca nauczyciela z uczniami pozwala nie tylko 
zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także lepsze rozumienie siebie i innych. 
Dzięki tej interakcji uczniowie czują się ważni, czują się podmiotem, a nie 
przedmiotem. Mówienie uczy demokracji, a zwłaszcza zadawanie pytań  
i poszukiwanie odpowiedzi. W procesie edukacyjnym pytanie powinno być 
postrzegane jako początek mądrości i porozumienia dwóch osób. To właśnie  
na dialogu edukacyjnym należy oprzeć realizację celów współczesnej edukacji.  
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Ta forma komunikacji jest bowiem związana z demokracją. Brak dialogu oznacza 
totalitaryzm.

15
 

Obecnie wiele rozważań w pedagogice dotyczy podmiotowości ucznia. 
Wartość ta również w komunikacji powinna stanowić fundament. Podmiotowość  
to, używając słów M. Łobockiego, „postrzeganie każdego ucznia jako jednostki 
autonomicznej, która bez względu na wpływy i uwarunkowania zewnętrzne  
ma prawo do własnej wewnętrznej odpowiedzialności za własne postępowanie,  
a więc także prawo do samodzielnego kształtowania swego losu”.

16
 Chodzi więc  

o to, aby liczyć się osobowością wychowanka, aby okazywać mu poszanowanie  
i serdeczność, brać pod uwagę jego potrzeby i oczekiwania. 

Uwzględniając ideę podmiotowości w dialogu edukacyjnym należy pamiętać, 
że każdy uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, o ile oczywiście nie krzywdzi 
nią nikogo. Nauczyciel powinien słuchać tego, co uczeń ma do powiedzenia. 
Słuchanie, to drugi po podmiotowości, konieczny warunek komunikacji 
interpersonalnej. Umiejętność słuchania nie jest łatwa, ale nauczyciel, który  
ją posiadł potrafi zrozumieć swojego ucznia i co najważniejsze umożliwia  
mu zaistnienie w tej relacji. Już nawet dzieci, a dorastająca młodzież przede 
wszystkim, potrzebują uwagi ze strony dorosłych. Nauczyciel, który nie pozwala 
wychowankowi swobodnie mówić, albo nie słucha go, nigdy nie zdobędzie jego 
zaufania, a co za tym idzie nie odniesie sukcesu edukacyjnego. Po latach, już  
w dorosłym życiu, z rozrzewnieniem wspominamy bowiem tych pedagogów, którzy 
poświęcali swój czas na rozmowy, którzy zawsze wysłuchiwali nas do końca. 
Dzięki takim nauczycielom wzrasta samoocena dzieci i młodzieży. 

W skutecznym słuchaniu bardzo ważna jest komunikacja niewerbalna. 
Nauczyciel powinien pamiętać o gestach towarzyszących słuchaniu,  
o odpowiedniej mimice i uśmiechu, który stwarza przyjazną atmosferę. Niemniej 
ważny jest kontakt wzrokowy, który zapewnia dialog wewnętrzny i zapewnia 
rozmówcę o uwadze. 

Bardzo ważną umiejętnością, jaką w ramach kompetencji komunikacyjnej 
powinien posiadać współczesny nauczyciel, jest gotowość do kompromisu. 
Uczestnicy dialogu nie mogą trzymać się swoich przekonań i poglądów ponad 
wszystko. Muszą jednak pamiętać, że również kompromis ma swoje granice, 
których nie należy przekraczać. Taką granicą jest zawsze prawda. Realizując ten 
warunek, trzeba uwzględniać w komunikacji tolerancję, pluralizm, pokorę, realizm, 
pokorę, przełamywanie barier i stereotypów. Kompromis pozwala osiągnąć 
porozumienie nadawcy i odbiorcy, jest więc niezwykle pożądanym elementem 
dialogu.

17
 

Pełny przegląd warunków i reguł jakie powinny zostać spełnione w dialogu 
edukacyjnym przedstawiony został na schemacie 1. 
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Schemat nr 1: Warunki i reguły dialogu edukacyjnego. 
 

 
Źródło: M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny…, op. cit., s. 134 
 

Wartość dialogu pedagogicznego zawiera się w jego trzech aspektach – 
dydaktycznym, etycznym i psychologicznym. Aspekt dydaktyczny tworzą cele 
kształcenia, które obejmują intelektualny rozwój uczniów, przyswajanie przez nich 
wiedzy oraz poznawanie i wybór nowych wartości, kształcenie motywacji, 
zdobywania nowych doświadczeń, budzenie intelektualnej ciekawości  
i umożliwianie przeżywania różnych emocji. Wyszczególnione cele tworzą ramy 
dialogu. To one wyznaczają kierunek komunikacyjnych działań nauczyciela  
i uczniów. Trzeba również pamiętać, że podczas dialogu nie tylko uczniowie 
zdobywają wiedzę i umiejętności. Nauczyciele również zdobywają nowe punkty 
widzenia, wzbogacają własne doznania i przeżycia.

18
 

Wymiar etyczny dialogu dotyczy odpowiedzialności jego uczestników  
za realizację celów kształcenia. Nauczyciel odpowiada za jakość przekazywanej 
wiedzy, za wartości w niej tkwiące i z jej zgodność z prawdą. Uczniowie natomiast 
przyjmują odpowiedzialność za swój stosunek do nauki, za wartości i postawy, 
jakie prezentują w procesie kształcenie i wychowania. Wiadomo, że nauczyciel  
i uczniowie wzajemnie na siebie oddziałują. Odpowiednia postawa nauczyciela  
i jego właściwie zachowanie determinuje postawy uczniów, ale działa to również  
w drugą stronę. Zachowania uczniów nie są bez znaczenia dla postawy 
nauczyciela.

19
 

Kolejnym uwarunkowaniem dialogu edukacyjnego jest jego aspekt 
psychologiczny. Należy go rozumieć jako nastawienie rozmówców do wzajemnego 
komunikowania się. W odniesieniu do nauczyciela jest to jego postawa – chęć  
i właściwe podejście do nauczania rozumianego jako dialog z uczniami. Taka 
postawa motywuje uczniów do aktywności i umożliwia im wyrażanie własnych 
poglądów. Tylko wzajemne oddziaływanie nauczyciela i uczniów powoduje,  
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że dialog może się rozwijać, a jego członkowie będą go kontynuować  
i udoskonalać.

20
 

Skutecznej komunikacji sprzyjają także pewne konkretne cechy 
osobowościowe i predyspozycje. Nauczyciel powinien więc posiadać kompetencje 
werbalne (dbałość o poprawność języka, znajomość jego funkcji), sprawność 
językową, powinien umieć aktywnie słuchać i prowadzić dialog, powinien być 
empatyczny i asertywny, a także posiadać umiejętność negocjowania i mediacji. 
Bardzo ważne jest też stworzenie odpowiedniego klimatu społecznego w klasie, 
który sprzyja efektywnej komunikacji.

21
 

Szczególnie ważnym składnikiem komunikacyjnych kompetencji 
współczesnego nauczyciela jest zdolność do empatii. Definiowana jest ona jako 
„zdolność do odtworzenia w sobie perspektywy drugiej osoby, doświadczenia 
świata z jej punktu widzenia”.

22
 Empatyczna postawa nauczyciela wymaga przede 

wszystkim zdolności do przyjęcia punktu widzenia innej osoby i umiejętności 
doświadczania tych samych uczuć, które przeżywa rozmówca. To także troska  
o dobro partnera. Dzięki empatii nauczyciel stara się zrozumieć uczucia ucznia  
i motywy jego postępowania. Może w ten sposób zdobyć wiedzę na temat jego 
postaw i wyznawanych wartości. Tylko empatyczne podejście do drugiego 
człowieka umożliwia jego prawidłowe zrozumienie.

23
 

Na skuteczność komunikacji edukacyjnej ma także wpływ umiejętność 
budowania i tworzenia odpowiedniego klimatu społecznego klasy szkolnej. Klimat 
społeczny to po prostu atmosfera jaka panuje w klasie. Tworzą go zasady pracy, 
nauki, współzawodnictwa i współistnienia w klasie szkolnej, ustalane  
i kontrolowane przez nauczyciela. W literaturze wymienia się cztery klimaty 
społeczne klasy szkolnej: 

 autokratyczno-życzliwy – nauczyciel sam podejmuje wszystkie decyzje, ale 
kieruje się myślą o zaspokojeniu potrzeb ucznia; 

 demokratyczno-życzliwy – nauczyciel podejmuje decyzje wspólnie  
z uczniami, którzy mogą się swobodnie wypowiadać; 

 autokratyczno-wrogi – nauczyciel sam decyduje o wszystkim,  
za najważniejsze uznając wzmocnienie dyscypliny w klasie; 

 obojętnego leseferyzmu – nauczyciel nie podejmuje żadnych decyzji.
24

 
Najbardziej optymalne warunki do rozwoju partnerskiego dialogu stwarza 

oczywiście demokratyczno-życzliwy klimat klasy. Wówczas uczniowie nie 
odczuwają lęku w kontaktach z nauczycielem, wiedzą, że mogą wyrażać swe 
poglądy, ale jednocześnie nie przekraczają pewnych ustalonych granic. 

Edukacja opiera się na komunikacji, dlatego nauczyciel musi posiadać 
umiejętność skutecznego komunikowania się. W obecnych czasach są one tak 
samo ważne jak posiadana wiedza i wykształcenie. Nauczyciel musi dotrzeć  
do ucznia, przekonać go, że to, co ma do powiedzenia jest wartościowe, że warto 
go słuchać i z nim rozmawiać. Wartościowy dialog uczy dzieci i młodzież 
odpowiednich postaw i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. 
Tworzy więc fundamenty przyszłego, dorosłego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Trafnie zauważa J. Morbitzer, iż we współczesnej rzeczywistości nauczyciel 
traci monopol na przekazywanie wiedzy i staje się przewodnikiem „po coraz 
bardziej skomplikowanych, często hipermedialnych strukturach informacyjnych, 
stając się inspiratorem i naukowym oraz duchowym opiekunem ucznia”.

25
 Proces 

nauczania staje się metanauczaniem, w którym nauczyciel ma za zadanie 
przygotować uczniów do samodzielnego życia, do uczenia się i kształcenia ich 
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dojrzałości informacyjnej. Polega ona na umiejętności korzystania z różnych źródeł 
informacji, ale przede wszystkim na selekcjonowaniu tych informacji, wydobywaniu 
z nich tych wartościowych i na ich podstawie budowania własnej mądrości. Taki 
rodzaj edukacji wymaga wysokich kompetencji komunikacyjnych. Powinny one 
stać się nieodłącznym elementem w kształceniu nauczycieli. 

Na zakończenie tych rozważań chciałabym przywołać zasady prawidłowej 
komunikacji na linii nauczyciel-uczeń, które zaproponował J. Smoleń. Według 
niego skuteczna komunikacja wymaga nieustannego doskonalenia. Określa  
on ją jako naukę siebie i drugiego człowieka. Zasady podane przez niego  
są następujące: 

1. Nie „zamykaj” innych, wykreśl „zamykacze” ze swojego prywatnego  
i zawodowego słownika („zamykacze” – słowa, którymi zrywamy 
komunikację); 

2. Po prostu bądź blisko. Miej czas by być, towarzyszyć, wysłuchać; 
3. Nie śpiesz się z udzielaniem rad, z pouczaniem. Nie każdy tego oczekuje; 
4. Miej szacunek dla każdego z czymkolwiek przychodzi; 
5. Bądź otwarty na drugich, zaakceptuj, że są inni, nikt nie jest taki sam  

jak Ty; 
6. Dbaj o to, by każdy odchodził od Ciebie z nadzieją; 
7. Bądź godny zaufania. Największe tajemnice powierzone ci w zaufaniu 

pamiętaj tylko dla siebie; 
8. Nie używaj wielkich kwantyfikatorów: nigdy, zawsze, wszyscy, nie 

wyobrażam sobie. Nikt z nas nie jest przecież aniołem; 
9. Dostrzegaj nie tylko błędy, ale przede wszystkim dobre strony drugiego; 

10. Nie wstydź się powiedzieć coś miłego, ciepłego. Przecież sam tego 
potrzebujesz; 

11. Każdemu daj szansę, ale nie bądź naiwny; 
12. Pamiętaj o gestach, nawet bez słów; 
13. Odpoczywaj, by nie irytowały, nie rozdrażniały cię byle głupstwa.

26
 

 
Streszczenie 
Kompetencje komunikacyjne są obecnie zaliczane do kluczowych 

umiejętności jakie powinien posiadać współczesny nauczyciel. Kształcenie  
to proces nieustannego komunikowania się, na który składają się trzy podstawowe 
elementy – nadawca, odbiorca i komunikat. Wzajemne relacje nauczyciel-uczeń 
opierają się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Kompetencja komunikacyjna 
oznacza umiejętność porozumiewania się za pomocą języka, to wiedza na temat 
procesu komunikowania się oraz umiejętność efektywnego nadawania i odbierania 
komunikatów. Cel edukacyjny jest osiągnięty tylko wtedy, gdy komunikat dotrze  
do adresata i gdy jest przez niego właściwie odebrany i zrozumiany. Uczeń  
i nauczyciel są partnerami dialogu, w którym role nadawcy i odbiorcy zmieniają się. 
Dialog pomiędzy nimi jest specyficznym rodzajem komunikacji interpersonalnej. 
Jedną z najważniejszych zasad tego spotkania jest partnerstwo, które oznacza 
uznawanie oczekiwań, pragnień i potrzeb drugiej osoby, za tak samo ważne jak 
swoje. Komunikacja oparta na zasadach partnerstwa pozwala na przekazywanie 
swoich myśli i przeżyć w sposób bezpośredni, udzielanie informacji zwrotnych  
i ujawnianie własnego „ja”. 

 
Summary 
Communication skills are now included in the key skills you should have  

a contemporary teacher. Education is a process of constant communication, which 
consists of three basic elements – the sender, recipient and message. Mutual 
teacher-student relations are based on verbal and nonverbal communication. 
Communicative competence is the ability to communicate using language, 
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knowledge of the process of communication, and the ability to effectively transmit 
and receive messages. The educational purpose is achieved only when  
the message reaches the recipient, and when he actually received and understood. 
The student and teacher are partners in dialogue, in which the roles of the sender 
and recipient are changing. The dialogue between them is a special kind  
of interpersonal communication. One of the most important principles of this 
meeting is a partnership that is a recognition of the expectations, desires and 
needs of the other person, for just as important as your own. Communication  
is based on the principles of partnership allows the transfer of their thoughts and 
experiences in a direct way, giving feedback and disclosure of his own “I”. 
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Leszek PAWELSKI 
Szczecińska Szkoła Wyższa 
 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLE – OCZEKIWANIA I RZECZYWISTOŚĆ 
 
 
Jakość pracy szkoły musi i powinna być najważniejszym, naczelnym 

zadaniem edukacyjnym każdej placówki oświatowo-wychowawczej. Oczekują tego 
rodzice, którzy posyłają swoje dzieci do wybranej szkoły licząc na to, że ich dzieci 
otrzymają odpowiednie, dobre wykształcenie, pozwalające im ukończyć  
w przyszłości dobre, dające pracę studia, oczekuje tego samorząd lokalny – 
gminny, miejski, powiatowy, wojewódzki – jako organ prowadzący danego rodzaju 
placówek, oczekują tego nauczyciele, którzy chcą i powinni realizować swą 
edukacyjną misję. 

„Jakość w odniesieniu do edukacji jest ze swej natury kwestią trudną  
do identyfikacji. Wymaga bowiem wyodrębnienia kryteriów zorientowanych nie 
tylko na cele, ale także na sens kształcenia, postrzegany zarówno z punktu 
widzenia podmiotu uczącego się, jak i z perspektywy samej szkoły”.

1
 Nieodzowne 

zatem wydaje się opracowanie podstawowych kryteriów, które powinny stanowić 
podstawę do mierzenia jakości i porównywania efektów kształcenia, tak chętnie 
stosowane w różnego rodzaju rankingach. 

Funkcjonowanie szkoły zawsze stanowiło przedmiot szczególnego 
zainteresowania i uwagi władz oświatowych, instytucji nadzoru i kontroli, także 
rodziców i zainteresowanych uczniów. Wiedza o działalności placówki oświatowej 
jest także konieczna dla niej samej oraz dla środowiska, dla którego realizuje 
swoje podstawowe zadania dydaktyczne, wychowawcze, a także opiekuńcze. Aby  
tę wiedzę uzyskać, potrzebna jest kryterialna ocena pracy szkoły, stąd też 
mierzenie jakości jej pracy jest konieczne dla podnoszenia poziomu we wszystkich 
zakresach pracy szkoły.

2
 

Kto i co ma wpływ na jakość pracy szkoły? Elementów tych jest z pewnością 
wiele i każdy z nich ma wpływ na tę jakość. Są to więc nauczyciele, uczniowie, 
rodzice – najważniejszy, ludzki element tego działania. Są nimi również organy: 
prowadzący i nadzorujący – one mają wpływ na materialne i merytoryczne 
funkcjonowanie szkoły. Jest również MEN – instytucja państwowa organizująca  
i nadzorująca ten system w skali ogólnonarodowej. Duży wpływ na jakość pracy 
placówki ma również Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – one 
sprawdzają i weryfikują pracę szkoły i nauczycieli. Wokół placówek oświatowych 
funkcjonują instytucje i organizacje współdziałające, współpracujące  
i wspomagające nasz system edukacyjny. To naturalni sojusznicy, których pomoc 
jest na wagę złota. O jakości pracy szkoły decyduje również lokalna i centralna 
polityka oświatowa – te polityki tworzą lokalni i ponadlokalni politycy wszelkiej 

                                                           
1
 J. Saran, Jakość kształcenia wyzwaniem dla edukacji na poziomie wyższym. (w:) J. Szempruch,  
J. Szymański (red.), W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi w 80. Rocznicę urodzin. Lublin-Kraków 2011,  
s. 208 

2
 L. Pawelski, B. Urbanek, Pedagogiczna trójjednia, wyd. Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Twórczych. Szczecinek 2012, s. 110 
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maści i różnej orientacji. To oczywiście niektóre elementy, lecz według autora 
odgrywające znaczącą rolę w pracy szkoły. 

 
Nauczyciele, uczniowie, rodzice 
Ten czynnik, czynnik ludzki jest najważniejszy, ale jednocześnie obciążony 

największymi możliwościami uzyskania sukcesu jak i doznania porażki. Trójjednia 
– rodzice-uczniowie-nauczyciele może być platformą porozumienia i współpracy,  
a tym samym podstawa sukcesu edukacyjnego. Wszystkie elementy tego 
porozumienia są jednakowo odpowiedzialne za wspólny sukces, choć w zakresie 
jakości kształcenia najwięcej do powiedzenia mają sami nauczyciele. 

Od zawsze nauczyciele stanowili sporą grupę ludzi, którzy pod względem 
zawodowym byli jedną z najlepiej wykształconych grup. Oczywiście, pod względem 
formalnym, gdyż aby pełnić funkcję pedagoga należy mieć ukończone studia 
wyższe kierunkowe. Nauczyciel to osoba odpowiedzialna, za kierowanie 
działaniami prowadzącymi do osiągania celów, jakie stoją przed każdą placówką 
dydaktyczną, a więc i szkołą.

3
 Formalnie więc jest wszystko w porządku, ale 

nasuwa się pytanie: dlaczego polska szkoła ciągle ulega przemianom, bo wyniki jej 
uczniów są niezadowalające? I tu dotykamy bardzo ważnego punktu, jakim jest 
umiejętne doskonalenie zawodowe i awans na wyższe stopnie nauczycielskiego 
fachu. 

Polski system awansu zawodowego jest jednym z najbardziej destruktywnych 
systemów na tle wszystkich grup zawodowych. Możliwość tylko trzykrotnego 
przekroczenia progów awansowych, a teoretycznie osiągnięcia najwyższego 
awansu po 12-14 latach pracy stwarza nauczycielowi dyskomfort pracy przez 
następne 25-30 lat bez nadziei na jakikolwiek awans. Dziś w naszych placówkach 
pracuje ponad 50% nauczycieli dyplomowanych (mistrzów w zawodzie), ale 
jednocześnie jest to najmniej twórcza część grona pedagogicznego. 

 

Tabela nr 1: Nauczyciele w szkołach prowadzonych przez gminy w roku 2011. 

 

Placówki 

Nauczyciele 

ogółem Stażystów 
Kontrak-
towych 

Miano-
wanych 

Dyplomo-
wanych 

Szkoły 
podstawowe 

173.266 5.209 27.580 45.814 93.968 

Gimnazja 106.755 3.968 18.041 28.265 56.898 

Total 
283.021 
100% 

9177 
3% 

45621 
16% 

74079 
27% 

150866 
54% 

Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS. Warszawa 2012,  

s. 460-461. Obliczenia własne autora. 
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 M. Kopczewski, S. Niedźwiecki, A. Pawelski, Kierowanie aktywizujące – podstawą kształcenia 
pracowników. (w:) L. Pawelski (red.), Kapitał ludzki w edukacji, wyd. Polskiego Stowarzyszenia 
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Wykres nr 1: Liczba nauczycieli wg awansu zawodowego 
 

 
Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS. Warszawa 2012,  

s. 460-461 
 

W Szczecinku wydawany był do niedawna „VOX EDUCANDI – Szczecinecki 
Biuletyn Oświatowy” (SzBO), czasopismo miejskiego ośrodka doskonalenia 
nauczycieli. Przejrzałem dokładnie 9 numerów z ostatnich 2 lat i policzyłem 
autorów z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Wyłączając doradców 
metodycznych i dyrektorów szkół doliczyłem się zaledwie 12 artykułów napisanych 
„dyplomowanym piórem” przez 4 nauczycieli. W tym samym czasie opublikowano 
łącznie 173 artykuły, co oznacza, że zaledwie niecałe 6% publikacji to owoc pracy 
już wydyplomowanych pedagogów.

4
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 L. Pawelski, Dyplomowany leń, „Nowe w Szkole – Kierowanie Szkołą” 2004, nr 6, s. 2-3 
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Wykres nr 2: Nauczyciele dyplomowani publikujący w SzBO 

 

Źródło: badania własne autora 
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Jednym ze składowych niepokoju dydaktycznego nauczyciela są innowacje. 
Są one „…w znaczeniu zmian strukturalnych systemu dydaktyczno-
wychowawczego jak całość lub ważnych jego składników w celu wprowadzenia 
ulepszeń o charakterze wymiernym – podstawą doskonalenia edukacji…”.

5
 

Wynikają najczęściej na skutek niezadowolenia nauczyciela z pracy  
z obowiązującym ministerialnym programem. Ta krytyka narzucanych form i treści 
może wzbudzić w nauczycielu chęć zmiany tej rzeczywistości. Stąd już najprostsza 
droga do opracowania i realizacji innowacji pedagogicznych. 

Czy wielu nauczycieli i szkół realizuje innowacje pedagogiczne? Otóż nie. 
Innowacje stanowią zaledwie drobny ułamek realizacyjny w naszych placówkach. 
Jako przykład niech posłuży województwo śląskie. W roku szkolnym 2012/2013 
funkcjonowało w tym regionie: 

- przedszkoli – 1832; 
- szkół podstawowych – 1245; 
- gimnazjów – 669; 
- liceów i techników – 952. 
Łącznie wszystkich typów placówek funkcjonowało łącznie – 4698.

6
 

Tymczasem do śląskiego Kuratorium Oświaty zgłoszonych zostało zaledwie 400 
innowacji.

7
 

 

Wykres nr 3: Innowacje realizowane na terenie działania śląskiego KO 
 

 
Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS. Warszawa 2013. 

Obliczenia własne autora, http://kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId 
=304&news=3226&search=innowacje (pobrano 6.02.2014 r.) 

 

Oznacza to, że zaledwie 8,5% szkół realizuje innowacje. Ale jeśli przyjmiemy, 
że w niektórych placówkach realizowanych jest kilka innowacji, to odsetek szkół 
pracujących innowacyjnie zmaleje zaledwie do kilku procent. Wynik ten nie 
przynosi nikomu chluby, a raczej powinien być sygnałem alarmowym,  

                                                           
5
 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI 
wieku, wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im Mieszka I w Poznaniu. Poznań 2011, s. 121 

6
 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS Warszawa 2013. Obliczenia własne autora. 

7
 http://kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=304&news=3226&search=innowacje 
(pobrano 6.02.2014 r.) 
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że w naszych placówkach proces edukacyjny jest raczej na nie najwyższym 
poziomie. 

Rodzice mogą i powinni współpracować ze szkołą na wielu płaszczyznach: 
wychowawczej, opiekuńczej, wspomagającej, organizacyjnej, ekonomicznej. O roli 
rodziców w szkole napisano już wiele. Jednakże warto wiedzieć, że „wysoce 
demokratycznym sposobem tworzenia przestrzeni współdecydowania wszystkich 
trzech grup tworzących szkolną społeczność stała się, powołana do istnienia 
Ustawą o systemie oświaty, rada szkoły. Jest to trzeci w historii polskiej szkoły 
publicznej organ kolegialny, po radzie pedagogicznej i samorządzie uczniowskim. 
Jej istnienie nie jest obligatoryjne – powstaje z inicjatywy dyrektora albo  
na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
także na wniosek samorządu uczniowskiego.

8
 

Pomimo istniejącej od wielu lat możliwości prawnej, rady szkół powstały  
w zaledwie kilku procentach szkół w naszym kraju. B. Śliwerski zwraca uwagę,  
że mógł na to wpłynąć zapis w Ustawie o systemie oświaty wprowadzony w 2007 
roku o obligatoryjnym powoływaniu rad rodziców w miejsce istniejących wcześniej 
w szkołach komitetów rodzicielskich. Radom rodziców przekazano część tych 
praw, którymi wcześniej dysponowały rady szkół (np. prawo do współdecydowania 
o programie wychowawczym szkoły, decydowanie o dodatkowych zajęciach itp.). 
To rozwiązanie stało się, w opinii B. Śliwerskiego, „ogniwem w procesie osłabienia 
uspołeczniania szkoły, gdyż w dużej części pomniejszono sens powoływania rad 
szkolnych, a radom rodziców i tak przypisano niewielkie kompetencje, 
sprowadzające się głównie do opiniowania, wnioskowania bez możliwości 
egzekucyjnych dla innych organów.

9
 

Badania prowadzone przez D. Urygę z APS im. Marii Grzegorzewskiej  
w Warszawie doprowadziły autorkę do kilku wniosków:

10
 

1. Istniejące rady rodziców satysfakcjonująco zastępują pracę rad szkół, które 
powołane zostały w bardzo niewielu szkołach; 

2. Dostrzega się upolitycznienie tego typu ciał społecznych, co może źle 
wpływać na ich rolę w szkole; 

3. Istniejące rady szkół postrzegane są bardzo pozytywnie przez rodziców. 
Dlaczego zatem tak niewiele szkół wprowadziło rady szkoły? Po pierwsze – 

mała aktywność rodziców, niewielkie zaangażowanie emocjonalne w życie szkoły. 
Po drugie – skrywany opór środowiska dyrektorskiego w placówkach publicznych. 
Nikt nie lubi być kontrolowany i tłumaczyć się ze swoich poczynań. Po trzecie – 
uczniowie i nauczyciele niezbyt chętnie wyrażają akces do pracy w radach.  
A przecież mogłaby to być bardzo prężna organizacja wspierająca dyrektora  
we wszystkich jego działaniach. Czeka nas więc jeszcze długa droga, do sukcesu. 
Ciekawe jest, że rady szkół funkcjonują z powodzeniem w szkołach społecznych 
skupionych w STO. 

 
 
 

                                                           
8
 Ustawa o systemie oświaty, art. 51, ust. 9 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Pozyskano 
z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572 

9
 D. Uryga, Funkcjonowanie rad szkoły. Wnioski z badań, na podstawie portalu: http://pedagogium.pl/do 
kumenty/wydawnictwo/kwart/2013/3/Uryga_Danuta.pdf (pobrano 26.03.2014 r.) 

10
 Ibidem, s. 8-15 
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Resort edukacji w działaniu 
Kluczową rolę w systemie organizacji szkolnictwa w Polsce powinno 

wypełniać Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort edukacji powinien zawsze 
odgrywać czołową rolę w każdym rządzie, a sam minister powinien być osobą  
o najwyższych kwalifikacjach i autorytecie. Od momentu odzyskania niepodległości 
mieliśmy już 17 ministrów: 

 

MINISTROWIE EDUKACJI NARODOWEJ ZA LATA 1990-2014 
Henryk Samsonowicz    I.1990 – XII.1990 
Robert Głębocki         I.1991 – XII.1991 
Andrzej Stelmachowski   XII.1991 – VI.1992 
Zdobysław Flisowski    VII.1992 – X.1993 
Aleksander Łuczak      X.1993 – III.1995 
Ryszard Czarny         III.1995 – I.1996 
Jerzy Wiatr             II.1996 – X.1997 
Mirosław Handke       X.1997 – VII.2000 
Edmund Wittbrodt       VII.2000 – X.2001 
Krystyna Łybacka        X.2001 – V.2004 
Mirosław Sawicki        V.2004 – X.2005 
Michał Seweryński       X.2005 – V.2006 
Roman Giertych        V.2006 – VIII.2007 
Ryszard Legutko        VIII.2007 – XI.2007 
Katarzyna Hall          XI.2007 – XI.2011 
Krystyna Szumilas  XI.2011 – XI.2013 
Joanna Kluzik-Rostkowska  XI.2013 – nadal.

11
 

 

Jednakże polska oświata nie miała i nie ma szczęścia do szefów resortu. 
Wielkością samą w sobie był prof. H. Samsonowicz, który zapoczątkował  
z powodzeniem proces przemian polskiej szkoły. Później było już tylko gorzej. 
Kuriozalnym jest, że obecna minister nie przepracowała ani jednego dnia w szkole. 
Widać więc, że to stanowisko stricte polityczne i dopóki nim będzie, nie należy się 
spodziewać pozytywnych zmian. Jednakże naszego kraju nie stać na słabych, 
upolitycznionych ministrów edukacji. Oczekujemy i to szybko fachowca w pełni 
świadomego swej misji. Obecnie MEN jest instytucją wytyczającą szkołom zadania 
do realizacji, łamiąc tym samym zasadę autonomii szkół, ich różnorodności. 
Wszystkie placówki „wpychane” są w ryzy i ramy rozporządzeń, które zatracają 
istotę pracy pedagogicznej. Liczy się schemat, najlepiej ten przygotowany przez 
wizytujących szkoły, a nie innowacyjność i swoboda przekazywania wiedzy. 

 
Nadzór pedagogiczny 
Według W. Okonia to „sprawowanie opieki i kontroli przez przedstawicieli 

władz oświatowych (dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych,…, kuratorów, wizytatorów kuratoryjnych i ministerialnych itd.) 
nad działalnością pedagogiczną, organizacyjną, gospodarczą szkół i innych 
placówek wychowawczych…”.

12
 Nadzór pedagogiczny polega na ocenianiu stanu  

i warunków działalności edukacyjnej, analizowaniu i ocenianiu efektów 

                                                           
11

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej (pobrano 14.03.2014 r.) 
12

 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie ŻAK. Warszawa 2004, s. 260 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
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działalności, inspirowaniu nauczycieli do innowacji. Na podstawie delegacji 
ustawowej – obecny nadzór pedagogiczny jest definiowany jako stosowany  
w trzech formach: 

- Ewaluacji (działań pedagogicznych szkoły); 
- Kontroli (działania szkoły zgodnie z prawem); 
- Wspomagania.

13
 

Takie ustawienie roli nadzoru ma wpływać na poprawę jakości pracy szkół. 
Ocena pracy placówki definiowana jest już nie cyfrą, ale literą: 

A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę; 
B – wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę; 
C – średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę; 
D – to podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę; 
E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
To oczywiście założenia teoretyczne tego systemu. Można jednak już 

wyciągnąć pierwsze wnioski z funkcjonowania nadzoru. Autor był świadkiem  
i uczestnikiem ewaluacji pracy jednej ze szkół województwa zachodnio-
pomorskiego. Doświadczenie to upewnia piszącego, że w taki sposób nie 
zbudujemy systemu szkolnego, a w szczególności systemu działań mających na 
celu poprawę jakości pracy. 

Na miesiąc przed wejściem ewaluatorów do szkoły szkoła otrzymała zakres 
kontroli i narzędzia do jej realizacji. Wszyscy nauczyciele zostali zaangażowani  
do wypełniania ankiet, które przeznaczone były dla uczniów, nauczycieli, rodziców, 
dyrektora, współpracujących ze szkołą instytucji i firm. Nauczycieli podzielono  
na grupy i rozpoczęła się radosna twórczość pedagogów. Ściągano z Internetu 
wzory ankiet i odpowiedzi do nich, posiłkowano się „gotowcami” z zaprzyjaźnionej 
szkoły, która już była po ewaluacji. Gdy napisane zostały odpowiedzi do ankiet  
to prowadzono próbne ankietowanie na uczniach. Gdy wypadały źle, niezgodnie  
z tym, co nauczyciele przygotowali w zespołach, nauczyciele instruowali uczniów, 
jak mają wypełniać ankiety i powtarzano ten proceder do skutku. Znalazły się 
również „gotowce” dla rodziców, wybranych przez dyrekcję szkoły usłużnych  
i wyrażających zgodę na wypełnienie ankiety w obecności wizytatora. Na ścianach 
korytarzy pojawiły się nowe dekoracje, wytypowane do ewaluacji klasy ćwiczyły 
elementy toku lekcji, zwłaszcza zapoznawanie się z celami lekcji. Słowem – 
widowisko, albo, jak mówili uczniowie, kabaret. Gdy ewaluatorzy weszli do szkół 
wszystko przebiegło zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Obecnie placówka 
oczekuje na wyniki ewaluacji, a autor ma nieodparte wrażenie, że będą  
to te z najwyższej grupy, czyli – A i B. 

Nie tak miał przebiegać nadzór nad szkołami. Miał to być rzetelny opis 
zastanych faktów i opracowanie metod poprawy pracy tam, gdzie wymagają tego 
warunki. Dziś mamy więc setki szkół z najwyższymi ocenami, tylko jakoś wyniki 
matur i egzaminów gimnazjalnych – najgorsze w Polsce – nie potwierdzają tych 
optymistycznych opinii. 

 
 
 

                                                           
13

 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. 
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Zakończenie 
Przedstawione powyżej zaledwie niektóre elementy funkcjonowania szkoły  

aż nadto wskazują na niewłaściwe funkcjonowanie wielu obszarów pracy szkoły. 
Czy muszą tak funkcjonować? Oczywiście, że nie, ale pod warunkiem, że chcemy 
rzeczywistej poprawy jakości pracy szkoły, a nie teatralnych spektakli raz na 5 lat. 
Powinna ulec także rola i znaczenie wizytujących i oceniających szkołę, a przede 
wszystkim stworzenie procedur, które pozwolą na ocenę rzeczywistego stylu  
i sposobu pracy nauczycieli, sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły. Rola 
rodziców, ograniczająca się do raczej mało aktywnej działalności rady rodziców też 
musi ulec zmianie. Przecież rodzic to naturalny przyjaciel szkoły, mogący wspomóc 
nie tylko sferę finansową, ale również wychowawczo-opiekuńczą i organizacyjną 
placówki. Brak rad szkół jest naturalnym hamulcem rozwoju demokracji w szkole. 

Czas wreszcie zmienić procedury wyboru dyrektora szkoły. Dotychczasowe 
doświadczenia nie są budujące, ale też nie ma odzewu na proponowane zmiany, 
które autor również proponował resortowi, a opisywał je w periodykach społeczno-
pedagogicznych i wydawnictwach zwartych.

14
 Niestety, ani MEN, ani inne 

instytucje, do których kierowane były projekty nie pochyliły się choćby na moment 
nad nimi. Szkoda, warto chociażby je przeczytać przed odrzuceniem. 

Wskazanym również wydaje się zmienić przestarzały system awansu 
zawodowego. Bez opracowania nowych reguł i zasad awansu, a przede wszystkim 
bez powiązania z nim profitów awansowych nie zmieni się nic. Brak perspektyw 
awansowych nauczyciela nie ożywi ich aktywności i nie popchnie  
do samokształcenia i samodoskonalenia. Zespół Dydaktyki Ogólnej pod 
patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, którego 
członkiem jest również autor, pracuje już od trzech lat nad zmianami w tym 
zakresie. Liczyć tylko można na sprzyjający klimat prawdziwym zmianom  
w polskiej edukacji, a nie tylko wyborczego zamalowywania czarnego obrazu 
polskiej szkoły. 

 
Streszczenie 
Jakość pracy szkoły to najważniejszy element pracy naszych placówek.  

Od poziomu kształcenia absolwentów wszystkich typów szkół zależy także nasza 
przyszłość. Dzisiejsze doświadczenia w tym zakresie nie są optymistyczne. Autor 
artykułu wskazuje na stan obecny oraz ukazuje możliwe formy wyjścia z kryzysu. 
Ważna rolę w tym zadaniu spełniać mogą nauczyciele, rodzice, uczniowie, nadzór 
pedagogiczny. To trudny i długotrwały proces. 

 
Summary 
The quality of the school work is the most important element of our work.  

The level of training of graduates from all types of schools also depends on our 
future. Today's experience in this regard are not optimistic. The author of the article 
 
 

                                                           
14

 L. Pawelski, Szkolnictwo samorządowe w gminie miejskiej Szczecinek. (w:) E. Krymow, L. Pawelski 
(red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania integracyjnego w szkole samorządowej, PAP. 
Słupsk 2004, s. 15-24; tenże: Dyrektor szkoły jako współczesny szef firmy, „Nauczycielska Edukacja” 
2005, nr 1/24, s. 18-19; tenże: Dlaczego tak kiepsko, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 8 (171), s. 14-18; 
tenże: Konkursy na dyrektora – do poprawki! „Edukacja i Dialog” 2006, nr 2 (175), s. 36-38 
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indicates the current status and shows the possible forms to emerge from  
the crisis. Important role in this task, you can meet the teachers, parents, students, 
pedagogical supervision. It is a difficult and long-term process. 
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI  

Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH  
W PROGRAMACH KRAJOWYCH 

 
 
W ostatnim dziesięcioleciu polska nauka, przede wszystkim dzięki 

finansowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej, przeszła poważne zmiany:  
w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i instytutów naukowych w ostatnich latach 
zainwestowano ponad 28,7 mld złotych, i są to z całą pewnością największe 
inwestycje w tej sferze od 1989 roku.

1
 Dobrze to ilustruje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 1: Inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce  
 

 
Źródło: na podstawie materiałów MNiSW 
 
 
 

 

                                                           
1
 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kolejny-kamien-wegielny-pod-wielomilionowa-
inwestycje.html Informacja z dn. 25.04.2014 r. (pobrano 8.05.2014 r.) 

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kolejny-kamien-wegielny-pod-wielomilionowa-inwestycje.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kolejny-kamien-wegielny-pod-wielomilionowa-inwestycje.html
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O skali i rozmachu inwestycji najlepiej mówią liczby: w całym kraju powstało 
ponad 200 nowych laboratoriów i centrów badawczych, wybudowano ponad 2 000 
nowych ośrodków naukowych, a w woj. wielkopolskim w obszarze nauki  
i szkolnictwa wyższego odnotowano 251 inwestycji o wartości 3 083 601 836,54 
zł.

2
 W komunikatach MNiSW wyżej wskazane dane traktowane są jako 

potwierdzenie dynamicznego rozwoju polskiej nauki i jej konkurencyjności  
w stosunku do placówek zagranicznych, wspomina się także o tym, że polskie 
ośrodki naukowe są atrakcyjnym miejscem prowadzenia badań przez 
międzynarodowe zespoły naukowe.  

Nie bez znaczenia są także plany zmian legislacyjnych nauki. Od kilku 
miesięcy trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
zmierzające do gruntownego przeobrażenia uczelni i zmiany postaw naukowców 
oraz studentów. W tym kontekście mówi się zwłaszcza o zmianach dotyczących 
innowacyjności polskiej nauki, a także sposobu funkcjonowania i oceniania uczelni. 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego wielokrotnie wskazywała na priorytetowy 
charakter innowacyjności dla rozwoju polskiej nauki, podkreślając konieczność nie 
tylko pobudzenia innowacyjności, ale i ustanowienia mechanizmów i zmiany 
postaw dla dobrego wydatkowania budżetu przeznaczonego na naukę oraz 
zbudowania trwałych podstaw i postaw innowacyjności w Polsce.

3
  

Z racji specjalizacji autorek niniejszego artykułu przedmiotem zainteresowania 
będą możliwości finansowania badań z zakresu nauk humanistycznych  
i społecznych, które wiążą się ze szczególnym charakterem wymienionych nauk, 
związanym na przykład ze specyfiką interpretacji tekstu czy też kontekstem 
kulturowo-społecznym. 

U podstaw tej swoistości leży problem z umiejscowieniem omawianych nauk 
wśród pozostałych. Klasyfikacja nauk polega, jak wiadomo, na wyodrębnieniu 
głównych działów nauki, a następnie na ich podziale na bardziej szczegółowe 
dyscypliny. Kryteria podziałów zmieniały się na przestrzeni wieków w konsekwencji 
przyrostu wiedzy, rozwoju cywilizacyjnego i znaczeń nadawanych otaczającej 
rzeczywistości. Najbardziej podstawowy podział, którego można dokonać odwołuje 
się do dwóch podstawowych grup kryteriów: 

 przedmiotowych – odnoszących się do różnic w przedmiocie badań, 

 metodologicznych – związanych z różnicami w stosowanych metodach 
badawczych. 

Obecnie najczęściej stosowany jest dychotomiczny podział odwołujący się do 
kryteriów przedmiotowo-metodologicznych, zgodnie z którym nauki dzielą się na 
formalne i empiryczne. Do nauk formalnych zaliczamy logikę, matematykę, do 
empirycznych zaś nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i biologiczne.

4
 

W naukach formalnych nie stosuje się eksperymentu i obserwacji jako metody 
badań dla uzasadniania twierdzeń, które z kolei mają zastosowanie w naukach 
przyrodniczych. W tych ostatnich przedmiotem badań jest świat fizyczny. Nauki 

                                                           
2
 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/. Stan 
inwestycji w woj. wielkopolskim Ministerstwo podało na 31.07.2013 r.  

3
 Przemówienie minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej podczas panelu 
„Innowacyjność, badania i rozwój” w trakcie zorganizowanego 8 maja 2014 r. w Katowicach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Cyt. za: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news, 
400288,kolarska-bobinska-rzad-traktuje-innowacyjnosc-jako-zadanie-priorytetowe.html. 

4
 J. Such, M. Szczęśniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2000, s. 52. 
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humanistyczne i społeczne są natomiast problematyczne z perspektywy 
metodologicznej. Przedmiotem ich badań są wytwory kultury i szeroko 
rozumiany świat człowieka. W humanistyce i naukach społecznych nie 
stosuje się modeli formalnych, a zakres badań i stosowane interpretacje 
charakteryzują się wieloznacznością.

5
 

Odmienność nauk przyrodniczych od humanistycznych (w tym/i 
społecznych) prowadzi do różnic metodologicznych. W badaniu świata 
przyrodniczego (zjawisk naturalnych) badacz występuje w roli nie 
zaangażowanego, zewnętrznego obserwatora. Przedmiot badań nauk 
humanistycznych i społecznych wiąże się natomiast z zaangażowaną 
obecnością badacza. W badaniu przyrody dąży się do wyjaśniania zjawisk,  
a w badaniu kultury przeżywanie jest niezbędne do rozumienia zjawiska (dlatego 
powstała koncepcja metody rozumiejącej). Owe różnice stanowią podłoże dwóch 
konkurencyjnych stanowisk uzasadniających stosowane metody badawcze  
w naukach przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych.  

Stanowisko zwane naturalizmem wskazuje, że metody stosowane w naukach 
przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych powinny być takie same. 
Zwolennicy tego stanowiska są zdania, że zasadniczym zadaniem nauki jest 
odkrywanie praw sprawdzalnych empirycznie, ponieważ w ten sposób możliwe jest 
wyjaśnianie i przewidywanie zjawisk. Założenie to uznawane jest za uniwersalne. 
Przeciwne stanowisko zwane antynaturalizmem wskazuje, że metody w naukach 
humanistycznych i społecznych powinny być zdecydowanie różne od tych 
stosowanych w naukach przyrodniczych.

6
. Zwolennicy tego stanowiska wskazują, 

że procesy społeczne są bardzo złożone i oddziałują zwrotnie na siebie, dlatego 
odkrywanie praw społecznych i przewidywanie ludzkich zachowań nie jest 
możliwe. Zachowania ludzkie po pierwsze są nieprzewidywalne, ponieważ  
w przeciwieństwie do zjawisk przyrodniczych podlegają wolnej woli. Po drugie − 
poznanie przewidywań danej teorii społecznej przez człowieka może wpływać na 
jego działanie. Inaczej mówiąc poznawanie i opisywanie rzeczywistości w postaci 
teorii, zmienia ją samą. Wynika to z procesu refleksyjności jako zjawiska obecnego 
w świecie społecznym.

7
 

Wśród możliwości klasyfikowania nauk można również znaleźć podział na 
nauki nomotetyczne i idiograficzne. Te, które zajmują się formułowaniem praw 
to nauki nomotetyczne, te które poznają i opisują fakty jednostkowe, 
skonkretyzowane są nazywane naukami idiograficznymi.

8
 

Współczesna wiedza wskazuje, że coraz częściej obserwujemy wymykanie 
się nauk z dotychczas stosowanych klasyfikacji. Świadczyć o tym mogą na 
przykład nauki sytuujące się na pograniczach wiedzy, jak biofizyka, biochemia, 
astrofizyka, biotechnologia i inne. Często również wskazuje się, że to właśnie 
interdyscyplinarne ujęcia badanych zjawisk najpełniej je wyjaśniają. Część 

                                                           
5
 W. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza. 
Warszawa 1998, s. 215-224. 

6
 J. Such, M. Szczęśniak, Filozofia..., op. cit. s. 16. 

7
 Zjawisko to zwane jest refleksywnością i podejmowane było w badaniach socjologów. Patrz:  
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN. 
Warszawa 2002; U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, PWN. Warszawa 2009,  
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004. 

8
 W. Krajewski, Prawa..., op. cit., s.224. 
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dyscyplin naukowych właśnie ze względu na swą interdyscyplinarność jest 
zaliczana jednocześnie do dwóch obszarów i dwóch dziedzin np. nauki  
o zarządzaniu – obszar i dziedzina nauk humanistycznych oraz obszar nauk 
społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych. Podobnie jest też z pedagogiką, 
która historycznie była zaliczana do nauk humanistycznych, a obecnie również 
zaliczona jest do obszaru nauk społecznych. Wynika to z procesów 
dostosowywania do ustaleń OECD.  

Systematyka nauk, szczególnie w ostatnich latach, okazała się bardzo 
problematyczna. Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zainicjowany 
został proces dostosowywania regulacji prawnych do przepisów obowiązujących  
w UE. Dotyczyło to także podziału na dziedziny nauki. Istotna zmiana nastąpiła  
w roku 2011, w którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy 
podział nauk (Dz. U Nr 179, poz. 1065). Zainicjowało to długo trwające dyskusje  
i polemiki dotyczące zaliczania niektórych dyscyplin naukowych do obszarów  
i dziedzin nauk, szczególnie, że zmiany naruszały dotychczasowa tradycję. Gorący 
sprzeciw budziło na przykład wyłączenie pedagogiki z nauk humanistycznych.  

Systematyka nauk przed 01.10.2011r. była dwustopniowa, dzieliła nauki na 
dziedziny i dyscypliny naukowe oraz wyróżniała dziedziny sztuki i dyscypliny 
artystyczne. Ze względu na procesy integracyjne w ramach UE zainicjowane 
zostały także w Polsce zmiany, dla których punktem odniesienia była systematyka 
nauk przyjęta i obowiązująca od 2004 roku przez OECD. W klasyfikacji OECD 
wyróżniano sześć dziedzin nauki, jedną dziedzinę sztuki, a także odpowiadające 
im dyscypliny naukowe.

9
 

Z dniem 1 października 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji 
ustawy Prawoo szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży  
w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak 
dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

10
 nowa 

systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwustopniowy) podział 
nauk, uwzględniając: obszary wiedzy (w tym obszar nauk humanistycznych  
i obszar nauk społecznych), a także dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe. 

Istotną zmianą było także formalne rozdzielenie nauk humanistycznych  
i społecznych. Pamiętać jednak należy, że rozdział jest tylko formalny, gdyż 
niektóre dyscypliny naukowe mają interdyscyplinarny charakter, leżą na 
pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Przykładem może być historia 
wychowania, która jest zaliczana do nauk humanistycznych i jednocześnie 
społecznych ze względu na przynależność do pedagogiki. Podobnie rzecz ma się  
z naukami o rodzinie, które także zaliczone zostały do nauk humanistycznych, ale 
jednocześnie są dyscypliną pedagogiczną. 

Włączając się w zakrojoną w ostatnim czasie na szeroką skalę dyskusję na 
temat sytuacji nauk humanistycznych i społecznych, warto podjąć próbę 
zaprezentowania dostępnych możliwości finansowania badań z przedmiotowego 
zakresu w programach krajowych.  

                                                           
9
 http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/10/1/1/oecd.pdf. 

10
 Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065. 
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Polityka naukowa Polski jako kraju członkowskiego UE a finansowanie 
badań

11
 

O możliwościach i poziomie finansowania badań naukowych decyduje przede 
wszystkim polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna państwa.  
W Polsce istnieją dwa dokumenty wyznaczające jej kształt: „Strategia rozwoju 
nauki do 2015 roku” i „Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”. 

Prace nad projektem strategii rozwoju nauki rozpoczęto w 2008 r., w wyniku 
których powstał pierwszy z dokumentów. Wskazane w nim cel strategiczny  
i działania strategiczne zostały włączone do obecnie prowadzonych prac nad 
dokumentem „Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”. 

Wyzwania związane z globalizacją, członkostwem Polski w Unii Europejskiej, 
w tym wykorzystaniem funduszy strukturalnych, oraz zmianą hierarchii celów  
w ramach poszczególnych funkcji nauki spowodowały konieczność 
przeprowadzenia szeregu zmian w obecnym systemie nauki w Polsce. Chcąc 
stworzyć optymalne warunki dla rozwoju w Polsce społeczeństwa i gospodarki 
opartej na wiedzy, przyjęto, że celem strategicznym rozwoju nauki do roku 
2015 jest wykorzystanie nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego 
Polski, w szczególności przez pełniejsze wykorzystanie jej w edukacji, 
gospodarce i kulturze. 

Tak określony cel wpisuje się w realizację „Strategii Rozwoju Kraju do roku 
2015”, jest spójny z celami realizowanej w oparciu o dokument strategiczny 
„Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki w latach 2007-2013” polityki 
innowacyjnej, a także odpowiada na wyzwania, jakie stawia przed Polską 
realizacja strategii „Europa 2020” (Komunikat Komisji Europejskiej „Europe 2020 – 
A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, COM(2010)2020, 3 marca 
2010, Bruksela). 

Skuteczna realizacja celu strategicznego możliwa będzie dzięki działaniom 
podjętym dla realizacji trzech celów cząstkowych, którymi są: 

 podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce; 

 stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, zwłaszcza 
poprzez wzrost poziomu i zakresu komercjalizacji wyników działalności 
badawczo-rozwojowej; 

 wzrost międzynarodowej konkurencyjności nauki polskiej zmierzający  
do zwiększenia jej wkładu w naukę światową i ściślejszego zespolenia  
z Europejską Przestrzenią Badawczą. 

Określając cele i działania rozwoju nauki w Polsce, konieczne jest 
odniesienie się do kontekstu europejskiego. Wejście naszego kraju do struktur 
europejskich pociąga za sobą konieczność współuczestnictwa w realizacji 
kierunków polityki europejskiej, w szczególności wyrażonych w Strategii „Europa 
2020”.  

W dokumencie tym zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie 
wzmacniające się priorytety: smart growth (rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacjach), sustainable growth (promowanie gospodarki 
zrównoważonej – efektywniej wykorzystującej zasoby, bardziej zielonej,  

                                                           
11

 Tę część tekstu opracowano na podstawie informacji pobranych ze strony MNiSW. 
http://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/miejsce-strategii-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-
systemie-dokumentow-strategicznych.html, (pobrano 22.05.2014 r.) 
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a zarazem konkurencyjnej) oraz inclusive growth (wzmacnianie gospodarki 
charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, 
społeczną i terytorialną). Przewidziano w nim realizację siedmiu inicjatyw 
przewodnich, w których zaproponowano szereg działań na poziomie 
wspólnotowym i krajowym, które mają przyczyniać się do realizacji wskazanych 
wyżej priorytetów. Zagadnienia dotyczące nauki i innowacji są przedmiotem 
inicjatywy „Unia innowacji”, chociaż odniesienia do nich są także w pozostałych 
inicjatywach przewodnich.  

W strategii „Europa 2020” wskazano także system wskaźników jej realizacji. 
Stając się członkiem Unii Europejskiej, Polska przyjęła zobowiązania określone  
w Strategii Lizbońskiej i podtrzymane w strategii „Europa 2020”, które zakładają 
m.in. osiągnięcie 3-procentowego udziału nakładów na działalność badawczo-
rozwojową w produkcie krajowym brutto krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia wskazana jest zmiana 
formuły. Jeśli wolą Komisji Europejskiej jest pozostanie przy wskaźniku 
dotyczącym nakładów na działalność badawczo-rozwojową, a nie efektów, co 
wydaje się bardziej zasadne, rozważyć należy propozycję wskaźnika 
obejmującego łącznie publiczne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, które 
lepiej prezentuje zaangażowanie publiczne w rozwój kapitału intelektualnego 
niezbędnego dla nowoczesnej gospodarki. Alternatywą jest poszukiwanie 
wskaźników mierzących efekty działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, 
np. wskaźnik udziału firm działających w sektorach zaawansowanych technologii  
w liczbie firm ogółem, czy udział w eksporcie tzw. średniej i wysokiej techniki. 

Jakkolwiek w warunkach Polski spełnienie tego warunku będzie bardzo 
trudne, niemniej wzrost tych nakładów do poziomu 3% PKB w dłuższej 
perspektywie czasowej jest nie tylko powinnością wobec Unii Europejskiej, ale 
przede wszystkim warunkiem utrzymania dynamiki rozwoju kraju i wzrostu poziomu 
życia obywateli. 

O kształcie konkursów badawczych decyduje także ustanowiony Uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 roku Krajowy Program Badań (KPB),

12
 

który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac 
rozwojowych. Strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych 
jest przedsięwzięcie o szerokiej problematyce, określające cele i założenia 
długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 
Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych stanowią dla 
NCBiR-u podstawę do sformułowania strategicznych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych. Ramy czasowe strategicznych kierunków badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych programów badawczych  
są ustalone tak, aby zapewnić stabilność prowadzonych prac naukowych. Powinny 
one jednak podlegać modyfikacji wynikającej ze zmieniających się uwarunkowań, 
zadań oraz potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Strategiczne kierunki badań 
naukowych i prac rozwojowych należy realizować przez okres 10-15 lat,  
a strategiczne programy badawcze w okresie 3-7 lat, uwzględniając realne 
poziomy finansowania.  

                                                           
12

 Tę część tekstu oprac. na podstawie materiałów MNiSW pobranych ze str.: 
http://www.nauka.gov.pl/strategiczne-obszary-badawcze/krajowy-program-badan-strategiczne-
obszary-badaw cze.html (pobrano 22.05.2014 r.) 

http://www.nauka.gov.pl/strategiczne-obszary-badawcze/krajowy-program-badan-strategiczne-obszary-
http://www.nauka.gov.pl/strategiczne-obszary-badawcze/krajowy-program-badan-strategiczne-obszary-
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KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań 
naukowych i prac rozwojowych. Kierunki te to: 

1. nowe technologie w zakresie energetyki, 
2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 
3. zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne  

i mechatroniczne, 
4. nowoczesne technologie materiałowe, 
5. środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 
6. społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 

rynków, 
7. bezpieczeństwo i obronność państwa. 
Do wyboru strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych 

zastosowano następujące kryteria: 

 Długookresowe potrzeby gospodarki – ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania nowoczesnych technologii oraz efektywnego wykorzystania 
kapitału ludzkiego, 

 Wysoki poziom badań naukowych w ośrodkach krajowych – 
konkurencyjność na poziomie światowym, osiągnięcia honorowane 
nagrodami i wyróżnieniami międzynarodowymi, 

 Rozwój innowacyjnych sektorów przedsiębiorczości w skali mikro, 
małej i średniej, opartych na nowych polskich technologiach – 
możliwość wykorzystania w przedsiębiorstwach zawansowanych 
technologii, wytwarzania nowoczesnych wyrobów lub świadczenia nowych 
usług lub znacząco ulepszonych na rynku polskim, 

Krótki przegląd priorytetowych badań nie pozostawia złudzeń co do 
perspektyw finansowania nauk humanistycznych i społecznych, ale nie oznacza to 
oczywiście braku takich możliwości. Można je odnaleźć m.in. w przedstawionych 
poniżej propozycjach krajowych instytucji. 

 
Krajowe instytucje finansujące badania naukowe i innowacje i ich 

działalność 
W następstwie wprowadzonej w 2010 r. reformy nauki, dystrybucja 

publicznych środków przeznaczonych na finansowanie projektów badawczo-
rozwojowych w drodze procedur konkursowych została powierzona dwóm 
agencjom wykonawczym: nowo utworzonemu Narodowemu Centrum Nauki  
w zakresie badań podstawowych oraz działającemu od 2007 r. Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju w zakresie prac rozwojowych oraz strategicznych dla 
Polski programów badań, mających na celu włączenie podmiotów gospodarczych 
we współpracę z sektorem nauki w celu podniesienia innowacyjności  
i umożliwienia komercjalizacji wyników badań. 

 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) 
Najważniejszą krajową instytucją zajmującą się dystrybucja środków na 

finansowanie badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych jest Narodowe 
Centrum Nauki. Jego oferta konkursowa skierowana jest do naukowców 
znajdujących się na różnych etapach działalności badawczej. Z perspektywy 
przedstawicieli nauk humanistycznych najistotniejszy jest fakt, iż, jak możemy 
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przeczytać na stronach internetowych, Narodowe Centrum Nauki
13

 jest agencją 
wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań 
podstawowych.  

Badania podstawowe rozumiane są jako „oryginalne prace eksperymentalne 
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy  
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne 
zastosowanie oraz użytkowanie”.

14
 

Do podstawowych zadań NCN należy finansowanie: 

 badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, 

 stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

 projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu 
realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych, 

 badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Rada NCN przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów 
badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych

15
 (dyscyplin lub grup dyscyplin), 

tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych. Są one 
przyporządkowane do trzech głównych działów reprezentujących następujące 
sfery ogólne: 

HS − Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli: HS1 − HS6); 
ST − Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli: ST1 − ST10); 
NZ − Nauki o Życiu (9 paneli: NZ1 − NZ9). 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż paneli jest stosunkowo niewiele i obejmują 

one szerokie spektrum badań. Interesujące nas obszary mieszczą się w panelu 
HS2 (HS2_1, HS2_2 i HS2_6- czyli odpowiednio historia literatury oraz krytyka  
i interpretacja literacka; Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody  
i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka  
i translatologia literacko-kulturowa; Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria 
języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka 
komputerowa;) oraz HS6, tj. pedagogika. 

W konsekwencji w konkursach na badania o charakterze interdyscyplinarnym 
traktowane są jako jedna dziedzina mimo zupełnej odmienności przedmiotu  
i metod badań. Trzeba odnotować, iż interdyscyplinarność w ramach konkursów 
traktowana jest bardzo szeroko jako badania łączące Nauki Humanistyczne, 
Społeczne i o Sztuce (HS), Nauki Ścisłe i Techniczne (ST) oraz Nauki o Życiu 
(NZ), co ogranicza w pewnym stopniu ubieganie się o dofinansowanie dla 
projektów badawczych obejmujących różne dyscypliny z zakresu jednego panelu, 
np. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS ). 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: 15 marca,  
15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia, a więc wnioski można składać w ściśle 
określonych terminach do aktualnie otwartych konkursów. 

                                                           
13

 http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn, (pobrano 24.05.2014 r.) 
14

 Definicja badań podstawowych na podstawie Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn, (pobrano 24.05.2014 r.) 

15
 http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn, (pobrano 17.05.2014 r.) 

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn
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Oferta NCN
16

 adresowana jest do badaczy znajdujących się na różnych 
poziomach rozwoju naukowego, wybierających spośród takich typów konkursów, 
jak: 

OPUS − konkurs na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu  
lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 
projektów.  

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.  

SONATA – konkurs o finansowanie projektu badawczego, mającego na celu 
stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanego przez osobę 
rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora. 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie 
nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 
2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach 
współpracy międzynarodowej. 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze 
mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez 
wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, 
odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, 
przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw  
w nauce. 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie. 
FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  

(do 5 lat). 
TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce 

gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. 
Dla autorek pracy największe możliwości przedstawiają konkursy typu Sonata 

i Sonata Bis. Celem Sonaty jest stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, 
realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień 
naukowy doktora. Za osobę rozpoczynającą karierę naukową uznawana jest 
osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 
uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych  
w kodeksie pracy. Przez „stworzenie unikatowego warsztatu naukowego” należy 
rozumieć stworzenie przez kierownika projektu nowoczesnego zaplecza 
aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie 
innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym, przy czym wśród 
wykonawców projektu może być tylko jeden, zatrudniony w innej jednostce 
naukowej, pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy. Zgłaszany projekt musi trwać o d 12 do 36 
miesięcy. W regulaminie konkursu Sonata nie ma ograniczeń w odniesieniu do 
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liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak 
ograniczenia dotyczące ich doświadczenia naukowego. Zgodnie z zasadami 
konkursu w skład zespołu może wchodzić tylko 1 osoba posiadająca stopień 
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (profesora). Nie może to być 
jednak osoba z macierzystej jednostki kierownika projektu. Nabór wniosków jest 
ogłaszany dwa razy w roku: w okresie od 15.03-15.06 i od 15.09-15.12. 

Z kolei celem Sonaty BIS jest powołanie nowego zespołu naukowego, 
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. Zgłaszany projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. 
Także i w tym konkursie nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób 
wchodzących w skład zespołu badawczego, ale istnieją ograniczenia dotyczące ich 
doświadczenia naukowego. Otóż poza kierownikiem projektu nie może być 
pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego 
lub tytuł naukowy. 

Interesującym konkursem dla przedstawicieli nauk społecznych jest również 
OPUS, w ramach którego można finansować zakup lub wytworzenie aparatury 
naukowo-badawczej. Formalnie z wnioskiem mogą występować naukowcy bez 
względu na stopień i tytuły naukowe oraz dorobek naukowy. Jednak rzeczywista 
szansa na otrzymanie grantu pojawia się dopiero w przypadku doświadczonego 
wnioskodawcy. 

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało utworzone nie dla wsparcia 

badań podstawowych, lecz dla wsparcia współpracy jednostek naukowych  
z przedsiębiorstwami w celu tworzenia wspólnych rozwiązań opartych na wynikach 
badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce  
i przysporzenia korzyści społeczeństwu. 

Do głównych zadań NCBiR
17

 należą: 
− zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych  

i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój 
innowacyjności.; 

− wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań 
naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych 
oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa; 

− zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując 
m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców (szczególnie 
młodych; 

− poparcie inicjatyw ukierunkowanych na podniesienie świadomości kadry 
B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla 
komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania 
międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe. 

Jednym z ważnych kryteriów stosowanych w trakcie oceny projektów 
dofinansowywanych z NCBiR jest innowacyjność, której definicję wskazałyśmy  
w podrozdziale poświęconym badaniom naukowym i innowacyjności. Zgodnie z 
ww. definicją można rozróżnić:  
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- innowację produktową, oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane 
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie 
oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich 
charakterystyk lub przeznaczenia,  

− innowację procesową, oznaczającą wprowadzenie do praktyki  
w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji 
lub dostawy,  

− innowację marketingową, oznaczającą zastosowanie nowej metody 
marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu,  
jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub  
modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej 
przedsiębiorstwa,  

− innowację organizacyjną, polegająca na zastosowaniu w przedsiębiorstwie 
nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji 
miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.  

Dofinansowanie może jednak otrzymać wyłącznie Projekt, który przewiduje 
powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Wprowadzenie nowych 
rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych może być 
dodatkowym efektem projektu. Dlatego przedmiotowego kryterium nie spełniają 
projekty, które polegają na opracowaniu jedynie nowej funkcjonalności, 
nieposiadające faktycznej innowacyjnej wartości.  

W ofercie konkursowej NCBiR znajdują się między innymi programy i projekty 
strategiczne, programy międzynarodowe oraz programy krajowe. Z racji 
ukierunkowania niniejszej pracy na nauki humanistyczne i społeczne, w kontekście 
przedstawionych zadań uwagę należy skupić na programach krajowych,  
a w szczególności na programie Innowacje Społeczne oraz na realizowanym przez 
NCBiR w charakterze instytucji pośredniczącej, wspieranym z funduszy 
europejskich programie operacyjnym Kapitał Ludzki.  

Innowacje Społeczne to program wsparcia sektora nauki, otoczenia 
gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania 
i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na 
osiągnięciach nauki i techniki. W programie mogą brać udział konsorcja, w skład 
których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden 
przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym 
udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej 
siedzibę na terytorium RP.  

Powyższy skład konsorcjów wynika z celów, jakie stawiają przed sobą 
pomysłodawcy, do których należy: 

− poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba 
innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych; 

− wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz 
innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie 
złożonych problemów społecznych; 
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− wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym  
i krajowym.

18
 

W ramach projektów finansowanych z omawianego programu mogą być 
finansowane działania m.in. na rzecz grup wykluczonych społecznie, na przykład 
poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do kultury i sztuki czy 
na rzecz edukacji (np. poprzez innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów 
ścisłych czy wykorzystywanie nowych technologii w procesie nauczania). Takie 
sformułowanie zadań otwiera pewne perspektywy dla naukowców prowadzących 
badania z zakresu pedagogiki, psychologii, jednak praktyczną realizację utrudnia 
konieczność stworzenia konsorcjum z odpowiednimi partnerami. 

 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) 
Konsekwencją niejednokrotnie sygnalizowanego przez środowiska naukowe, 

pogłębiającego się od lat niedostatku środków finansowych przeznaczanych na 
badania z zakresu humanistyki, co w efekcie zagraża powstaniem luki 
pokoleniowej lub wręcz brakiem kontynuacji niektórych kierunków badawczych  
o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej i wykształcenia ogólnego, było 
ustanowienie 5 listopada 2010 r. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
Wprowadzenie w życie powyższej inicjatywy stanowiło realną odpowiedź na 
oczekiwania dotyczące szczególnej opieki państwa, ponieważ badania 
humanistyczne, zwłaszcza dotyczące kultury narodowej, w mniejszym stopniu niż 
inne dziedziny nauki mogły w ostatnich latach skorzystać ze wsparcia ze środków 
Unii Europejskiej (zorientowanych w dużej mierze na badania z zakresu „bio, info, 
techno”) oraz z innych źródeł zagranicznych. 

Nawiązując do rozważań odnoszących się do definiowania nauk 
humanistycznych, warto zaznaczyć, iż w NPRH pojęcie humanistyka obejmuje 
takie dyscypliny naukowe, jak: historia, archeologia, językoznawstwo  
i kulturoznawstwo, filozofia, religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, 
archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia, a także te dziedziny 
nauki, badania, projekty, które zawierają humanistyczne treści i posługują się 
humanistycznymi metodami.  

Głównym celem NPRH
19

 jest stymulowanie twórczego rozwoju badań 
humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości 
narodowej i kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu 
upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli 
humanistycznej na świecie. Zadaniem programu jest zapewnienie stabilnych 
warunków dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych 
przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających 
tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów 
badawczych.  

W ramach NPRH mogą być podejmowane działania kwalifikujące się do 
jednego z obszarów zaproponowanych przez inicjatorów. Możliwe do realizacji 
zadania zostały podzielone na trzy moduły:

20
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 http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/ (pobrano 24.05.2014 r.) 
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 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
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1. Moduł badawczy, który obejmuje: 
- wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich  

i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury 
narodowej, realizowane w formie projektów, 

- wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej  
i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych. 

2. Moduł wspierający młodych humanistów, zadaniem którego jest: 
- wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez 

doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, 
międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej, 

- finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację –  
w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych – projektów  
o istotnym znaczeniu dla humanistyki. 

3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na 
świecie, umożliwiający: 

- finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie 
naukowym i doniosłości merytorycznej w celu zapewnienia im wysokiej 
pozycji naukowej oraz szerszej dostępności zarówno dla naukowców 
polskich, jak i naukowców zagranicznych, 

- wspieranie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych  
(w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej 
humanistyki. 

Wyodrębnione moduły, realizowane łącznie, winny, według MNiSW,  
umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską,  
a w konsekwencji światową, zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się  
w badaniach humanistycznych możliwości rozwoju kariery naukowej  
we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym oraz doprowadzić do 
upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej w świecie. Wszystkie elementy 
NPRH zostały tak zaprojektowane, by premiować pracę zespołową, współpracę 
międzyśrodowiskową i międzynarodową oraz myślenie projektowe. Finansowanie 
NPRH pochodzi ze środków ujętych w planie finansowym funduszu celowego 
Fundusz Rozwoju Nauki i Technologii Polskiej oraz środków finansowych na 
naukę, wyodrębnionych w planie budżetu państwa. 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to jedyny tego rodzaju program  
w Europie, który na tak szeroką skalę wspiera nauki humanistyczne, w jego 
ramach przyznano humanistom na badania już blisko 200 mln zł. W tym roku do 
MNiSW trafiło 945 projektów w ramach modułów 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 i 3.2., w tym 554 
projekty w ramach modułu badawczego 1.1. Do finansowania dopuszczono 152 
wnioski, których autorzy otrzymają 80 mln zł na realizację swoich projektów.

21
 

 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 
Z kolei największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki 

jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. FNP, korzystając również z europejskich 
źródeł finansowania, stara się przyczyniać do rozwoju polskiej przestrzeni 
badawczej oraz wzmacniania jej pozycji w Europie i na świecie poprzez m.in. 
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umiędzynarodowienie badań prowadzonych w Polsce i związane z tym 
zwiększenie ich międzynarodowej rozpoznawalności oraz tworzenie w Polsce 
atrakcyjnych miejsc pracy dla najlepszych naukowców polskich i zagranicznych.  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
− wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich 

dziedzinach nauki, 
− modernizację warsztatów badawczych, 
− wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz 

wynalazków naukowych.
22

 
W ofercie konkursowej Fundacji znaleźć można różnorodne programy,  

z których wiele ma postać nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia, co 
współgra z założeniem wspierania wybitnych naukowców, których osiągnięcia 
należy promować w świecie naukowym i którzy mają szansę wprowadzić korzystne 
zmiany w rodzimym środowisku naukowym (np. Nagroda FNP, Polsko-
Amerykańska Nagroda Naukowa, Nagroda COPERNICUS). Oczywiście FNP 
oferuje finansowe wsparcie nie tylko samodzielnym uczonym z dużym 
doświadczeniem (np. IDEE DLA POLSKI, MISTRZ), lecz również młodym 
naukowcom (np. START). Część programów przeznaczona jest dla uczestników 
poprzednich edycji konkursów Fundacji (np. SKILLS eNgage – konkurs na 
innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim).  

Do stosunkowo szerokiej grupy potencjalnych uczestników skierowane są 
dwie propozycje FNP: program Monografie oraz program SKILLS.  

Program MONOGRAFIE
23

 pozwala na finansowanie wydania 
niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych  
i społecznych, charakteryzujących się: wysokim poziomem naukowym, 
odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością 
tematyki i formy, interesującym i szerokim ujęciem tematu. Adresatami konkursu są 
autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw 
polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. 

W ramach wspomnianego programu SKILLS,
24

 przeznaczonego zarówno dla 
pracowników naukowych przed doktoratem, jak i po doktoracie, a także 
samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w polskich jednostkach 
naukowych, reprezentujących dowolne dyscypliny badawcze, Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej proponuje kilka konkursów szczegółowych. Należy do nich 
przykładowo SKILLS Szkolenia, w ramach działań którego Fundacja oferuje: 

 szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami 
naukowymi, 

 szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, 

 warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, 

 szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. 
Z kolei celem nowo otwartego programu SKILLS PRAXIS

25
 jest umożliwienie 

jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami 
naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, 
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 http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/misja-i-statut/, (pobrano 18.05.2014 r.)  
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 http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/, (pobrano 26.05. 2014 r.) 
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komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu 
odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie 

 
Ograniczenia w finansowaniu badań naukowych i innowacji z zakresu 

nauk humanistycznych i społecznych 
Przedstawiona oferta konkursowa jest bardzo rozbudowana, jednakże warto 

zwrócić uwagę na kilka ograniczeń o charakterze systemowym, naukowym  
i wiekowym, które w pewien sposób, jeśli nie uniemożliwiają, to z całą pewnością 
utrudniają naukowcom starania o wykorzystanie funduszy w praktyce.  

Ograniczenia o charakterze systemowym wynikają z nadrzędnych założeń 
systemu dofinansowania, tzn. zgodności z celem i priorytetami polityki naukowej  
w Polsce. Należy do nich przede wszystkim wspieranie badań przemysłowych  
i ukierunkowanych na praktyczne wdrożenia w gospodarce, a więc tzw. kierunków 
kluczowych, co wiąże się z promowaniem innowacyjności oraz nastawieniem na 
komercjalizację wyników badań.  

Nie można zapominać, że misja uczelni wyższych nie sprowadza się do 
prowadzenia badań nastawionych na komercjalizację. Misja równoległa i równie 
ważna z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego obejmuje prowadzenie badań 
podstawowych w zakresie dyscyplin, które z założenia nigdy nie były nastawione 
na komercjalizację. 

Właściwy kierunek działań stanowi również nastawienie na 
interdyscyplinarność oraz współpracę z zagranicznymi partnerami. 
Interdyscyplinarność, jak już wspominano przy omawianiu konkursów, rozumiana 
jest jednowymiarowo, tylko w zakresie związków pomiędzy różnymi obszarami 
nauk, co może utrudniać nawiązywanie relacji między przedstawicielami różnych 
dyscyplin naukowych. Przykładowo dla literaturoznawstwa, znajdującego się  
w obszarze nauk humanistycznych niezmiernie trudno byłoby znaleźć bliższe  
i dające interesujące efekty badawcze związki z jakąkolwiek dyscypliną naukową 
spośród takich obszarów wiedzy, jak nauki ścisłe i techniczne, czy nauki o życiu. 
Łączenie metodologii oraz rozwiązań stosowanych w ramach poszczególnych 
obszarów wiedzy, na przykład nauk humanistycznych i społecznych  
(np. wspomnianego literaturoznawstwa i pedagogiki, bądź językoznawstwa  
i pedagogiki) mogłoby przynieść równie efektywne rezultaty, co 
interdyscyplinarność w szerokim ujęciu międzydziedzinowym. 

W kategorii ograniczeń systemowych mieszczą się również ograniczenia 
dotyczące publikacji, wiążące się z Impact Factorem. Impact Factor, czyli 
współczynnik prestiżu czasopism jest tworzony w oparciu o indeks cytowań 
publikacji naukowych tworzonych na bieżąco przez Instytut Filadelfijski. Indeks 
powstaje przez gromadzenie wszystkich cytowań i publikacji, które ukazały się  
w wybranych przez Instytut Filadelfijski czasopismach naukowych. Najistotniejszym 
ograniczeniem, wracającym wciąż w dyskusjach na temat oceny dorobku 
naukowego przedstawicieli nauk humanistycznych jest fakt, że indeks ten nie 
obejmuje czasopism z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, 50% spośród 
czasopism naukowych pochodzi z USA, a 80% z nich jest anglojęzyczna.  

W opinii Leszka Kaczmarka z Pracowni Neurobiologii w Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN systemową przyczynę nieobecności 
publikacji Polaków w renomowanych czasopismach stanowi sam system 
finansowania nauki w Polsce, który nie zachęca do publikowania w najbardziej 
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uznanych czasopismach. Takie prace wymagają zwykle olbrzymiego nakładu sił, 
czasu i środków. Prace nad jedną publikacją w „Nature” mogą trwać np. 7 lat. „Kto 
finansowałby takie badania z działalności statutowej? Kto rozliczyłby grant? Może 
jest to przykład skrajny (choć rzeczywisty), ale nie mamy chyba wątpliwości, że 
tzw. ocena parametryczna zachęca do publikowania licznych prac w średniej 
jakości czasopismach (rzut oka na ministerialną listę czasopism punktowanych 
wystarczy, żeby zauważyć, iż po 50 punktów mają czasopisma tak specjalistyczne, 
że poza wąską dziedziną nikt o nich nie słyszał)”.

26
 

Z przedstawionej powyżej strategii ogólnej wynika bezpośrednio kolejna 
bariera – ograniczenia o charakterze naukowym. Dotyczą one niejednokrotnie 
wspominanego preferowania nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych  
w zakresie nakładów na finansowanie przy jednoczesnym niedofinansowaniu 
szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Wspieranie nauk ścisłych jest 
oczywiście niezbędne, bo wynik prac badawczych i rozwojowych bezpośrednio 
przekłada się na cywilizacyjny potencjał ludzkości. Wdrożenia innowacyjnych 
rozwiązań technicznych, technologicznych itp. ułatwiają życie i umożliwiają 
osiąganie lepszych rezultatów pracy w różnych dziedzinach życia Jednak 
jednoczesne niedofinansowanie nauk humanistycznych rozumianych szeroko, 
obejmujących wiedzę o naturze człowieka, o kulturze i twórczości kulturowej jako 
kontekstach funkcjonowania jednostek i społeczeństw może doprowadzić do 
zapaści człowieczeństwa. Badanie mechanizmów rządzących zachowaniami 
ludzkimi, zjawisk dotyczących komunikacji międzyludzkiej, różnic kulturowych, 
procesów uczenia się czy zarządzania zmianą w życiu człowieka, która  
w obecnych czasach stanowi warunek podejmowania jednostkowych i zbiorowych 
decyzji, jest niezbędnym elementem projektowania przyszłości.  

Innowacyjność jest przecież zależna od potencjału intelektualnego, który 
wspiera się nie tylko na zasobach wiedzy, ale również na zdolnościach umysłu 
ludzkiego do przetwarzania informacji i elastyczności operowania nimi. Takie 
cechy myślenia jak procesy analizy, syntezy, porównywania, uogólniania, oceny to 
podstawa gotowości do kreowania nowości. Krytyczna analiza zdarzeń, 
dostrzeganie podobieństw i różnic, czerpanie z dorobku minionych pokoleń oraz 
doświadczeń różnych kultur wiążą się z potrzebą prowadzeniem badań w obszarze 
nauk humanistycznych i społecznych. Także szeroka perspektywa spojrzenia na 
ludzkie możliwości, sięgająca do fundamentalnych wartości, na których wspiera się 
projekt człowieczeństwa, mogą okazać się kluczowe dla realizacji wyzwań 
cywilizacyjnych. Istotna wydaje się także wiedza na temat umiejętności współpracy 
i zarządzania zespołami, dziś już złożonymi z ludzi wywodzących się z różnych 
kultur, co wymaga prowadzenia szeroko zakrojonych badań, służących  
w konsekwencji do maksymalizacji efektywności pracy zespołowej. Kondycja 
człowieka tkwi nie tylko w wiedzy technicznej, ale także w zdolności do interpretacji 
i reinterpretacji sytuacji, w której się znajdujemy. Nauki humanistyczne, dzięki 
którym mamy szansę zgłębiać istotę człowieczeństwa są w zakresie finansowania 
badań wysoce niedoceniane.  

Trudno odmówić słuszności podstawowym założeniom polityki naukowej 
naszego państwa, jednakże z perspektywy przedstawicieli nauk humanistycznych 
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oznacza ona niemożność aplikowania w większości konkursów ze względu na 
specyfikę prowadzonych badań i ich cel.  

Bogata oferta konkursowa zawiera jeszcze inne kryteria, o zupełnie innym 
charakterze niż dotychczas zasygnalizowane, tzn. ograniczenia dotyczące wieku 
wnioskodawcy. Wydawałoby się, że tego rodzaju kryterium nie powinno mieć 
większego znaczenia, ponieważ oferta poszczególnych instytucji przyjmujących 
wnioski o dofinansowanie projektów jest zróżnicowana i adresowana do szerokiej 
rzeszy potencjalnych odbiorców. Niemniej jednak nie jest to pełny obraz sytuacji. 

Z założeń systemowych wynika bowiem wsparcie działalności młodych 
naukowców. Ilość propozycji wsparcia finansowego nie tylko dla projektów, ale  
w postaci stypendiów oraz staży krajowych i zagranicznych dla osób przed 
uzyskaniem stopnia naukowego doktora oraz do 5 lat po doktoracie lub dla osób 
do 35 roku życia można uznać za rekordową w historii. Zwróćmy w tym miejscu 
uwagę, że wykorzystanie wszystkich możliwych (stosunkowo łatwo dostępnych 
również na uczelniach) stypendiów przez doktorantów wcale nie gwarantuje 
napisania przez nich pracy doktorskiej na odpowiednim poziomie i jej obrony. 

Bardzo rozbudowana jest również oferta dla samodzielnych pracowników 
naukowych, którzy mają być (i zwykle są) liderami w swoich dyscyplinach i powinni 
być siłą napędową rozwoju poszczególnych dziedzin i jednostek naukowych, 
podobnie zresztą jak młodzi naukowcy.  

Jednakże pomiędzy tymi grupami znajduje się cała rzesza doświadczonych 
naukowców, którzy nie uzyskali jeszcze samodzielności naukowej (w rozumieniu 
przepisów obowiązujących na uczelniach), mają więcej niż 35 lat, a od uzyskania 
przez nich stopnia doktora upłynęło więcej niż 5 lat. Oferta skierowana do tej 
niedocenianej grupy jest nieporównywalnie uboższa, a przecież są to osoby  
z pewnym dorobkiem naukowym, ze stopniem doktora, które w świetle 
obowiązujących przepisów nie mają np. dostępu do środków uczelnianych, 
ponieważ wymaga to akceptacji przełożonego – samodzielnego pracownika 
naukowego).  

Trzeba zaznaczyć, że wielu naukowców z tej grupy znalazło się w luce 
wiekowej nie ze względu na zbyt długi czas pisania rozprawy habilitacyjnej, lecz  
w związku z trudnościami związanymi z procedurą awansowania i zdobywania 
kolejnych tytułów naukowych oraz zmianami w przepisach (np. zmiany  
w punktowaniu publikacji) dotyczącymi kryteriów dopuszczających kandydatów do 
wszczęcia przewodów habilitacyjnych. Są to jednak osoby doświadczone, które 
mogłyby wiele wnieść do polskiej nauki, ale „ocena punktowa” powoduje, że ich 
obecność w projekcie nie jest zbyt pożądana, a w każdym razie dużo mniej 
„opłacalna” niż promowane uczestnictwo doktoranta. Część oferty konkursowej 
pozornie jest przeznaczona dla tej grupy, lecz wymagania dotyczące 
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika projektu eliminują ich udział.  
W świetle obecnych wymogów formalnych, mogą je spełnić tylko samodzielni 
pracownicy naukowi (przykładem może być konkurs OPUS). Dobrze byłoby 
wesprzeć aktywizację kadry naukowej średniego szczebla. 

Na zakończenie tej części rozważań należy podkreślić, iż rzeczywiście oferta 
konkursowa skierowana do naukowców jest nieporównywalnie bardziej 
rozbudowana i różnorodna niż jeszcze kilka lat temu i zapewne przyczyni się do 
zwiększenia natężenia kontaktów nauki z gospodarką, ale warto byłoby 
wprowadzić kilka dodatkowych ułatwień umożliwiających aplikowanie 
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przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych z tytułem doktora, 
prowadzącym badania podstawowe. Można tylko mieć nadzieję, że oferta zostanie 
rozwinięta właśnie w takim kierunku.  

 
Streszczenie  
Przedmiotem zainteresowania niniejszego tekstu są możliwości finansowania 

badań naukowych i innowacji  z zakresu nauk humanistycznych i społecznych ze 
środków krajowych. Autorki omawiają politykę naukowa Polski i jej cele 
strategiczne, a także analizują działalność i programy krajowych instytucji 
finansujących badania naukowe i innowacje, tj.: Narodowego Centrum Nauki, 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Istotną częścią tekstu są wskazane 
w nim ograniczenia związane z finansowaniem badaniem badań, wśród których 
autorki wskazują na ograniczenia o charakterze systemowym, ograniczenia  
o charakterze systemowym i ograniczenia dotyczące wieku.  

 
Summary 
The subject of interest of the following paper are the possibilities of financing 

of scientific research in the field of humanities and social studies using domestic 
funds. The authors discuss the scientific policy of Poland and its strategic goals as 
well as they analyze the activity and the programmes of domestic institutions 
financing research and innovation: The National Centre of Science, The National 
Centre of Research and Development, The National Programme for the 
Development of the Humanities, the Polish Science Foundation. A significant part 
of the paper are the research funding limits, within the authors point to systemic, 
scientific and age limits. 
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PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ ICH ROZWIĄZYWANIE  

W DOŚWIADCZENIACH I W OPINIACH UCZESTNIKÓW TERAPII  
DLA UZALEŻNIONYCH 

 
 
W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się wzrost konsumpcji alkoholu.  

W roku 2002 na statystyczny Polak wypił 6,93 l czystego alkoholu, w roku 2005 – 
7,97 litra, a w 2011 już 9,25 l.

1
 Wzrost spożycia alkoholu obserwuje się również  

w wielu innych państwach Unii Europejskiej, jednak nie ma wątpliwości,  
że sytuacja w Polsce jest szczególna z uwagi na specyficzne wzorce konsumpcji 
alkoholu. Wyraża się to m.in. w dużej grupie osób ryzykownie pijących, przy czym 
wśród mężczyzn ryzykownie pijący stanowią od 14 do 19%, natomiast wśród 
kobiet – od 2 do 4%. Mężczyzna zaliczany do tej grupy ma wypijać ponad 10 litrów 
czystego alkoholu rocznie, zaś kobieta – 7,5 litra.

2
 

Wzrost konsumpcji alkoholu należy wiązać ze wzrostem licznych komplikacji  
i szkód wynikających z rozwoju choroby alkoholowej, ale nie tylko, gdyż  
i konsumpcja „wolna” może być problemową i generować straty. Najgorszą z nich 
jest właśnie rozwój uzależnienia, ale nie sposób orzec, w którym momencie,  
po jakiej dawce rozwija się uzależnienie, gdyż wszystko zależy od osobniczych 
cech konsumenta. Dlatego też próby systematyzowania doświadczeń związanych 
z tymi kwestiami i opisywania „typowego przebiegu” początków, a potem rozwoju 
choroby alkoholowej, mają znaczenie praktyczne.

3
 

 
Rozmiary szkód 
Nadużycia alkoholu prowadzą do samozniszczenia osób uzależnionych, 

wiążą się też z uszkodzeniami zdrowia pijących ryzykownie. W zbiorowości poniżej 
75 roku życia z alkoholem wiąże się 6% zgonów oraz 20% poważnych przypadków 
leczonych w szpitalach.

4
 Statystyki podstawowej opieki zdrowotnej wykazują,  

że co piąty zgłaszający się pacjent, ma problemy zdrowotne spowodowane 
nadużyciami w konsumpcji alkoholu.

5
 A zatem, gdyby nie alkohol, w przychodniach 

podstawowej opieki zdrowotnej, byłoby 20% mniej pacjentów. Problemy 
alkoholowe przekładają się również na problemy rodziny. Członkowie rodzin osób 
nadużywających alkoholu są narażeni na chroniczny stres, brak stabilizacji, 
ubóstwo, demoralizację, przemoc, a niejednokrotnie czynniki te prowadzą  
do schorzeń psychosomatycznych czy zaburzeń emocjonalnych. Szczególne 
szkody z tego tytułu odnoszą dzieci, a ich szanse życiowe są w rezultacie znacznie 
ograniczone. Problemom alkoholowym towarzyszy też często przemoc: w 2009 r. 

                                                           
1
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pod wpływem alkoholu było 66% sprawców przemocy.
6
 Najczęściej przemoc 

przyjmuje postać zastraszania, gróźb i przemocy werbalnej. Na zachowania 
agresywne narażone są zarówno dzieci, jak i dorośli partnerzy osób pijących.

7
 

Alkohol ma swoje przełożenie na środowiska pracy; bywa przyczyną gorszej 
jakości pracy, absencji, koreluje dodatnio z wypadkowością. Z drugiej strony 
obserwuje się postępującą patologizację środowisk osób bezrobotnych. Alkohol 
bywa w nich środkiem zestawianym z uporaniem się z trudnymi emocjami. 
Niemniej, jeżeli sytuacja bezrobocia się przedłuża, tak uzyskane „rozluźnienie” 
utrudnia pozyskanie zatrudnienia, jak i zniechęca do jego poszukiwań. Wreszcie 
alkohol wiąże się przestępczością, w różnych jej odmianach: od czynów, 
popełnionych pod wpływem alkoholu, poprzez czyny, w których używa się  
go wręcz dla „zwiększenia luzu i animuszu”, po nieprawidłowości w zakresie 
handlu alkoholem (nielegalny import, wytwarzanie alkoholu, sprzedaż alkoholu 
nieletnim). A zatem straty i koszty dotyczą zarówno jednostki, rodziny,  
jak i społeczności. Trudno jest określić je precyzyjnie,

8
 niemniej przyjmuje się,  

że odpowiadają one wysokości 3-5% produktu narodowego brutto, co oznacza,  
że wielekroć przewyższają wpływy z akcyzy od sprzedaży alkoholu.

9
 Szacunkowo 

określa się też liczbę uzależnionych, którzy mają stanowić ok. 2% populacji  
w Polsce. W ich otoczeniu pozostawać ma ok. 4% dorosłej populacji, a kolejne 4% 
stanowią dzieci. Przyjmując więc, że ludność Polski liczy ok. 38 milionów, 
zbiorowość uzależnionych liczy ok. 800 tys., dorośli w ich otoczeniu to ok. 1,5 mln, 
dzieci zaś, to następne 1,5 mln. W sumie uzależnieni i ich bezpośrednie otoczenie, 
czyli tzw. populacja problemowa, liczy aż 3 mln 800 tys.

10
 Jednak nieprawidłowości 

dotyczą również pozostałej części społeczeństwa. Dostępność napojów 
alkoholowych oraz ich intensywna reklama mają m.in. przełożenie na duży odsetek 
niepełnoletnich konsumentów alkoholu. Młodzi ludzie koncentrują się  
na pozytywnych aspektach konsumpcji alkoholu, natomiast lekceważą negatywy  
i zagrożenia.

11
 Problem ten wprawdzie zauważa się również w innych państwach 

europejskich, jednak na 35 państw (w których realizuje się badania poświęcone 
temu zagadnieniu), Polska zajmuje trzecie miejsce wobec „częstej konsumpcji” 
dziewcząt, a piąte – wobec „częstej konsumpcji” chłopców.

12
 

 
 
 
 

                                                           
6
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, przyjęty 
22 marca 2011 uchwałą Rady Ministrów. Dane ze statystyk Komendy Głównej Policji. 

7
 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa 2009, s. 343 

8
 Brak naukowych danych na temat ekonomicznych strat związanych z alkoholem, przyjęto jako jeden  
z problemów wskazanych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2011-2015. 

9
 PARPA, Polskie problemy alkoholowe, www.parpa.pl (pobrano lipiec 2011 r.). W teście podaje się,  
że w roku 2001 PKB wyniósł 721,6 mld zł, zatem koszty problemów alkoholowych miałyby pochłonąć 
22-35 mld zł. Wpływy z podatku akcyzowego wyniosły w tym czasie 6,8 mld zł. 

10
 PARPA, Statystyki, www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16 
(pobrano lipiec 2011 r.) 

11
 PARPA, Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży – dylematy profilaktyki. Warszawa 2002,  
s. 13-16 

12
 A. Zieliński, Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku. 
Warszawa 2006, s. 79 
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Przeciwdziałanie i lecznictwo 
Cytowane wyniki dostatecznie uzasadniają ocenę problemów alkoholowych  

w kategoriach najbardziej niepokojących zjawisk. Teoretycznie, system 
przeciwdziałania problemom alkoholowym, jest określony i odpowiada potrzebom. 
Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

13
 zadania w tym zakresie mają pełnić organy administracji rządowej 

i jednostki samorządu terytorialnego. Na zadania te wskazuje również Narodowy 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie za cele 
uznaje się m.in. zmniejszanie konsumpcji alkoholu przez młodzież; zmniejszanie 
śmiertelności i degradacji alkoholików, konsekwencji zdrowotnych; zmniejszanie 
liczby nowych przypadków uzależnienia oraz ilości zaburzeń życia rodzinnego; 
liczby wypadków i strat ekonomicznych w miejscu pracy; zmniejszanie ilości 
naruszeń prawa itp.

14
 Na powyższych aktach prawnych opiera się szereg 

szczegółowych rozporządzeń. 
Samorząd terytorialny koordynuje omawiane zadania w oparciu o uchwalany 

corocznie program, który również jest dokumentem ustalającym sposób 
zarządzania tzw. „Korkowym”, czyli środkami pozyskiwanymi z opodatkowania 
handlu napojami alkoholowymi. Środki te powinny korespondować  
z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym, ale ich różnorodność często jest 
postrzegana, jako okazja do włączenia w ów dział inicjatyw bardziej i mniej z nimi 
związanych. I tak, samorządowcy postulują np. o włączenie omawianej puli 
środków, do inwestycji sportowych, czy użycie ich w innych działach, związanych  
z czasem wolnym. Stanowi on przecież przedmiot zainteresowania profilaktyki, 
aczkolwiek sport, jak i kultura niejednokrotnie wiążą się ze wzrostem konsumpcji 
alkoholu. Dlatego trudno jest czasem zweryfikować, na ile proponowane 
rozwiązania faktycznie są sposobem na minimalizowanie problemów 
alkoholowych. W odpowiedzi na trudności gmin w zakresie rozstrzygnięć  
co do ww. programu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydaje tzw. Rekomendacje, w których wyjaśnia i precyzuje szereg 
kwestii, którymi powinien kierować się samorząd terytorialny przy tworzeniu 
programów przeciwdziałania problemom alkoholowym. Zadania przyjęte  
w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
można uporządkować wskazując na dwa kierunki działań: leczniczy  
i profilaktyczny. Niniejsze opracowanie koncentruje się raczej na zagadnieniu 
lecznictwa. 

Trudności w realizacji zadań związanych z lecznictwem, zasadzają się przede 
wszystkim na rozpowszechnieniu środków psychoaktywnych w życiu społecznym, 
jak również na wspomnianej już niemożności określenia wyraźnych granic 
pomiędzy konsumpcją wolną, a wynikającą z uzależnienia. Tylko teoretycznie 
każdy konsument jest świadom, gdzie kończy się normalne używanie alkoholu,  
a zaczyna problemowe. W praktyce problem zauważają wpierw inni, jednak ich 
opinie są skutecznie wypierane. Niemniej wiele zależy od siły autorytetu osoby 
opiniującej problem. Większe szanse mają w tym zakresie profesjonaliści, czyli 
pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, toteż w systemie przeciwdziałania 

                                                           
13

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

14
 J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Warszawa 2005, s. 147 



262 
____________________________________________________________________________

 

problemom alkoholowym akcentuje się znaczenie tego środowiska:  
„Na pracownikach podstawowej opieki zdrowotnej spoczywa odpowiedzialność  
za rozpoznawanie problemów alkoholowych i podejmowanie interwencji  
w stosunku do pacjentów, których picie jest ryzykowne lub szkodliwe dla ich 
zdrowia”

15
 – podaje się w opracowaniu powstałym jako pokłosie projektu PHEPA 

(Primary Health Care Project on Alcohol). Projekt ów ma na celu „upowszechnianie 
metody wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wśród profesjonalistów 
podstawowej opieki zdrowotnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

16
 

Bynajmniej nie są to ustalenia nowe, gdyż już w roku 1998 jednym z rozporządzeń 
ustalono sprawy dotyczące organizacji lecznictwa odwykowego i wyraźnie 
zobowiązano placówki podstawowej opieki zdrowotnej do realizacji szeregu zadań, 
m.in. jest to „wczesne rozpoznawanie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu 
przez osoby nie uzależnione i wynikających z tego szkód zdrowotnych oraz 
podejmowanie interwencji w celu ograniczenia picia alkoholu przez tych 
pacjentów”.

17
 Zatem lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni nie tylko 

reagować w przypadku podejrzenia/stwierdzenia uzależnienia, ale i picia 
ryzykownego czy szkodliwego i już wówczas wdrożyć odpowiednie działania. Jest 
to istotne, gdyż istniejące uzależnienie oznacza dużo mniejsze szanse  
na „wygraną” z chorobą. Raczej mówi się wówczas o poprawie, którą w leczeniu 
mogą osiągnąć nawet i dwie trzecie uczestników terapii. Oznacza to ich lepszą 
kondycję psycho-fizyczną, regenerację sił, ale po pewnym czasie, powrót do picia 
problemowego jest wysoce prawdopodobny. Tylko ok. 30% leczących się osiąga 
długotrwałą abstynencję,

18
 a prawdziwy sukces, czyli pełną abstynencję może być 

udziałem jedynie niewielkiej części omawianej zbiorowości. Dlatego w trakcie 
terapii ważne jest opracowanie planu postępowania w sytuacji nawrotu.

19
 

Jakkolwiek powodzenie leczenia jest zależne przede wszystkim od samego 
uzależnionego, sporo zależy też od terapii – jej formy, rodzaju, jakości. W zakresie 
lecznictwa wskazuje się na dwa programy leczenia odwykowego: podstawowy 
oraz pogłębiony. Zgodnie z obowiązującymi standardami, pierwszy z nich trwać 
powinien od 6 do 8 tygodni w oddziałach całodobowych i dziennych, zaś  
w placówkach ambulatoryjnych ok. 6 miesięcy. Program pogłębiony obejmuje czas 
od zakończenia programu podstawowego i ma trwać od 12 do 18 miesięcy. 
Skuteczna terapia nie powinna być krótsza niż 8 tygodni, a najlepiej byłoby  
ją określić w czasie od 12 do 24 miesięcy. Zaleca się przy tym, by pacjenci 
korzystali zarówno z terapii, jak i brali udział w ruchu samopomocowym, 
realizowanym zwykle przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

20
 

Z lecznictwem najbardziej kojarzony jest ruch Anonimowych Alkoholików (AA). 
Zgodnie z nazwą, obowiązują w nim zasady pełnej anonimowości i dobrowolności, 
ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w spotkaniach,  
do pogłębiania wiedzy na temat swojego problemu i aspektów dotyczących 

                                                           
15

 PARPA, Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje. Warszawa 2009, s. 6 
16

 Ibidem, s. 4 
17

 Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów 
lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki 
nad osobami uzależnionymi od alkoholu. 

18
 A. Słowik-Gabryelska, Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Szczecin 2007,  
s. 40 

19
 Rozpoznawanie problemów alkoholowych (…), op. cit., s. 38-39 

20
 Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów…, op. cit., s. 6-7 
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samorozwoju, do świadczenia pomocy innym, a przede wszystkim: do zachowania 
trzeźwości.

21
 Jednak trzeźwość jest rozumiana szerzej niż powstrzymanie się  

od konsumpcji alkoholu: jest innym stylem życia, myślenia, działania  
i funkcjonowania w społeczności. Od początku podstawą programową ruchu AA 
jest program Dwunastu Kroków, którego realizacja ma ułatwiać uzależnionej 
osobie analizowanie różnych sfer i kwestii, a przede wszystkim ma ją nakierować 
na rozważania dotyczące własnych problemów, reakcji i priorytetów. W wyniku 
realizacji tego programu uzależniony powinien zacząć podejmować odpowiednie 
decyzje i konsekwentnie wdrażać je w życie.

22
 

Innego rodzaju wsparcie oferują kluby abstynenta (KA). O ile AA gromadzą 
samych uzależnionych, w klubach abstynenta spotykają się całe rodziny, gdyż 
zakłada się, że uzależnienie nie jest jedynie problemem osoby uzależnionej,  
a utrzymanie jej abstynencji w dużym stopniu jest związane z relacjami z innymi 
członkami rodziny. Program działania KA opiera się na potrzebach oraz decyzjach 
całej grupy i może ujmować zarówno cele terapeutyczne, edukacyjne,  
i profilaktyczne, jak i rekreacyjne, towarzyskie, rozrywkowe itp. Jedną z form 
realizowanych przez te grupy, są tzw. obozy terapeutyczne. Korzystają z nich 
osoby uzależnione i ich bliscy, a w programie zajęć ujmuje się (podobnie jak  
w programie działań KA), elementy terapii, rozrywki, wypoczynku. Obozy trwają  
od kilku do kilkunastu dni.

23
 PARPA wymienia je również we wspomnianych 

wcześniej rekomendacjach, umożliwiając dofinansowanie tej formy, pod 
warunkiem posiadania przez terapeutę prowadzącego zajęcia, pełnych kwalifikacji 
z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz przedstawienia pisemnego 
planu zajęć merytorycznych.

24
 

W sumie ww. formy działań grup samopomocowych odciążają specjalistyczną 
opiekę zdrowotną. Mimo to, system nie jest dostatecznie wydolny, szczególnie  
w zakresie dostępności profesjonalnej terapii dla uzależnionych.

25
 Również 

osiągane rezultaty lecznictwa uzależnień nie są w pełni zadowalające. Dlatego 
istotna jest postawa otwartości na poszukiwanie innych, alternatywnych form 
lecznictwa, jak również podejmowanie badań ewaluacyjnych, które bardziej 
precyzyjnie określą osiągane wyniki terapii oraz ich słabości. Takie działania 
powinny służyć poprawie systemu przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz 
racjonalizacji kosztów lecznictwa. 

 
Relacja z badań 
W niniejszym opracowaniu zestawione zostały wyniki dwóch inicjatyw 

badawczych zrealizowanych w 2010 roku: pierwszą stanowiły wyniki wywiadów 
przeprowadzonych z 20 uczestnikami terapii dziennej w Ośrodku Terapii 
Uzależnień.

26
 Drugie badanie realizował Tomasz Szymusiński, którego narzędziem 
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 A. Słowik-Gabryelska, Patologie (…), op. cit., s. 42-43 
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 B. T. Woronowicz, Uzależnienia (…), op. cit., s. 288 
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 G. Płachcińska, Rola obozów terapeutycznych w zdrowieniu, „Świat Problemów”, nr 4/2003 
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 J. Morawski, Dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, „Problemy 
alkoholizmu” nr 4-5. Warszawa 2005, s. 43 

26
 Badanie firmował Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji w Rudzie Śląskiej Podjęcie badań wiązało 
się z potrzebami przygotowywanego na rok 2011 programu przeciwdziałania problemom 
alkoholowym Badania przeprowadziłam samodzielnie, w okresie kwiecień-maj 2010. 
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badawczym była ankieta, a grono respondentów składało się z 40 osób.
27

 Poza 
różnicami metodologicznymi, różne były formy terapii, w których uczestniczyli 
respondenci obu inicjatyw badawczych: w pierwszym przypadku chodziło o terapię 
8 tygodniową (zatem typową, mieszczącą się w obrębie opisanych wcześniej form 
rekomendowanych przez PARPA); w drugim przypadku chodziło o 6- dniowy obóz 
terapeutyczny w Wiśle – Jaworniku. Stanowił on inicjatywę punktu konsultacyjnego 
w Knurowie.

28
 Mimo tych różnic, w badaniach było szereg podobnych założeń: oba 

celowały w opis wybranych cech socjo-demograficznych uczestników terapii,  
w opis ich przeżyć, emocji przemyśleń i doświadczeń, a jedno i drugie badanie 
realizowano w momencie, kiedy respondenci mogli już mówić o doświadczeniach 
w zakresie odbywanej terapii (tzn. respondenci terapii dziennej udzielali wywiadu 
najwcześniej w czwartym tygodniu terapii, respondenci – uczestnicy obozu, 
wypełniali ankietę w piątym dniu). 

Zestawienie wyników obu badań skutkuje dodatkowymi korzyściami, 
chociażby z tytułu wykazania różnic i podobieństw w zakresie cech socjo-
demograficznych obu grup oraz postaw względem leczenia, terapii. Jednakże  
w każdym z badań były też realizowane założenia oryginalne, nie powtarzane  
w drugim. I tak, badania realizowane w Ośrodku Terapii Uzależnień zakładały 
zebranie opinii respondentów na temat przeciwdziałania problemom alkoholowym 
w Polsce oraz w Rudzie Śląskiej, jak też ich propozycje w tym zakresie; w badaniu 
realizowanym w Wiśle – Jaworniku, respondenci mieli ocenić emocje towarzyszące 
im przed terapią i „obecnie”, tj. w piątym dniu terapii. 

W poniższej prezentacji wyników badań, grupę respondentów udzielających 
wywiadu oznaczyłam jako grupę I, natomiast grupę uczestników obozu, jako grupę 
II. Pod tabelami jako źródła skrótowo wskazywane będą badania: „Bad. OTU” 
(badania w Ośrodku Terapii Uzależnień) oraz „Bad. TS” (badania Tomasza 
Szymusińskiego). Wyniki będą przedstawione zgodnie z porządkiem przyjętych 
wcześniej pytań, tj.: 

- Kim są uczestnicy terapii pod względem wybranych cech socjo-
demograficznych? 

- Jak można opisać początki uzależnienia u respondentów; jakie 
czynniki/okoliczności sprzyjają rozwojowi uzależnienia? 

- Jak respondenci dochodzili do decyzji dotyczącej podjęcia walki  
z chorobą i jakie przemiany charakteryzują przebieg terapii? 

- Jak osoby uzależnione postrzegają system przeciwdziałania problemom 
alkoholowym? 
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 Badanie było zainicjowane w toku realizacji pracy licencjackiej, pisanej pod kierunkiem autorki  
(B. Kołodziej). Praca została obroniona w czerwcu 2011 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej im. Kard A. Hlonda w Mysłowicach. 
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 Zgodnie z wyjaśnieniami głównego inicjatora – terapeuty uzależnień Jana Tomczyka, obóz jest 
finansowany przez Urząd Miasta Knurów. Rekrutacją zajmują się pracownicy socjalni. Zaproszenia 
kierują do osób, które mają trudności z podjęciem terapii dziennej. Krótka terapia wyjazdowa, 
połączona z rekreacją, ma ich zachęcić do decyzji na zmiany, które po powrocie ma zaczynać 
decyzja na systematyczną terapię. Według wyjaśnień J. Tomczyka, udaje się to w przypadku 30-40% 
grupy, zatem stanowi wynik godny uwagi. 
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Uczestnicy terapii 
W 20-osobowej grupie uczestników terapii (Bad. OTU), większość (18 osób) 

stanowili mężczyźni). W grupie II znalazło się 9 kobiet i 31 mężczyzn. Rozkład obu 
grup pod względem wieku był podobny: ponad dwie trzecie w obu grupach 
stanowiły osoby w wieku między 41 a 60. rokiem życia, a niespełna jedną trzecią 
obu grup tworzyły osoby zaliczone do dwóch młodszych kategorii wiekowych:  
do 30 roku życia oraz od 31 do 40 lat. Najmniej liczne były grupy zaliczone  
do kategorii wiekowej ponad 60 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie 
respondentów (tabela 1), w obu grupach respondenci najczęściej legitymowali się 
wykształceniem zawodowym bądź, nieco rzadziej – średnim, ale w grupie I nie było 
osób legitymujących się wykształceniem niższym niż zawodowe, podczas gdy  
w grupie II nawet ten poziom był nieosiągalny dla jednej czwartej grupy. Zatem 
uczestników terapii dziennej cechuje wyższy poziom wykształcenia niż w grupie 
„obozowej”. 

Różnice w zakresie poziomu wykształcenia przekładają się na odmienności 
między grupami w odniesieniu do posiadanych kwalifikacji, wyuczonych  
i wykonywanych zawodów, sytuacji na rynku pracy. Sporą część grupy II stanowiły 
osoby niepracujące i pozbawione jakichkolwiek świadczeń (15 osób), a co istotne: 
tylko 9 z nich stwierdziło, że poszukuje zatrudnienia. Zatrudnionych było 12,  
a 9 kolejnych miało przyznane świadczenia emerytalno-rentowe. Tymczasem  
w grupie I zdecydowaną większość stanowiły osoby o uregulowanej sytuacji 
zawodowej (13 zatrudnionych, 5 osób z uprawnieniami emerytalnymi). Co piata 
osoba w tej grupie była bezrobotna, ale wszystkie zapewniały, że niebawem 
podejmą pracę oraz: „nowe życie”. Zatem pod względem sytuacji na rynku pracy, 
grupa „obozowa” prezentuje się, jako „mniej ustabilizowana”. 

 

Tabela nr 1: Wykształcenie respondentów. 
 

    Wykształcenie 
Grupa 

podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie wyższe razem 

I 0 0 11 6 3 20 

II 10 3 15 7 5 40 

Źródło: Bad. OTI; Bad. TS. 
 

Do podobnych wniosków upoważniają zestawienia dotyczące stanu cywilnego 
respondentów. W grupie I większość (13 osób) pozostawało w związku 
małżeńskim, jedna – w partnerskim, 4 osoby były wolne, 2 – po rozwodzie.  
W grupie II aż 9 było po rozwodzie, 2 – w separacji, 6 osób przeżyło śmierć 
współmałżonka, a 9 wskazało na stan wolny (a tylko kilka z nich było w wieku  
do 30 lat). W sumie grupę II cechuje większe nasilenie cech świadczących  
o trudnościach życiowych jej członków. Wniosek ten umacniają wyjaśnienia 
respondentów w odpowiedzi na pytanie „z kim Pan/i zamieszkuje” – generalnie 
sytuacja uczestników terapii dziennej częściej opiera się o wsparcie rodziny (tylko 
jedna osoba zamieszkiwała samotnie i samodzielnie, aczkolwiek również ona była 
wspierana przez rodziców). Respondenci tej grupy często podkreślali, że ich 
rodziny dużo przeszły (kilka osób relacjonowało m.in. okresowe rozstania  
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z żonami), ale aktualnie rodziny te ma cechować wiara w powodzenie terapii 
uzależnionego. Tymczasem w grupie drugiej, tylko 11 zamieszkiwało z rodzinami 
(choć 14 osób zaznaczyło, że pozostaje w związku małżeńskim), 12 osób 
zamieszkiwało samotnie, a 4 korzystały z noclegowni. 

Brak wsparcia rodziny w powiązaniu z problemem uzależnienia logicznie 
wiąże się z trudną sytuacją materialną. W grupie I wskazywała na nią (trudną 
sytuację materialną), co czwarta osoba (przy czym kilka osób taką ocenę 
tłumaczyło samym niższym statusem materialnym, ale tylko jedna stwierdziła,  
że żyje na poziomie „minimum socjalnego”). W grupie II sytuację tę w podobny 
sposób określiło łącznie 16 respondentów, tj. 40%. 

Reasumując: powyższe wyniki ukazują zatem pewne podobieństwa i różnice 
między obu grupami. Różnice zasadzają się na stopniu stabilizacji życiowej,  
na co składa się wykształcenie, sytuacja zawodowa oraz rodzinna. Respondenci 
grupy „obozowej” częściej byli gorzej wykształceni, pozostawali bez zatrudnienia, 
zamieszkiwali samotnie bądź nawet w noclegowni. Są to cechy, które mogą być 
postrzegane w kategoriach czynników sprzyjających uzależnieniu, albo też – 
czynników utrudniających walkę z tym problemem. 

 
Historia uzależnienia 
W obu badaniach pytano: na ile alkohol był problemem w środowisku 

domowym respondentów, co można powiedzieć o tzw. inicjacji alkoholowej 
(poznawaniem smaku alkoholu, pierwszą konsumpcją), jak szybko rozwijało się 
uzależnienie itp. W obu badanych grupach częściej, niż co druga osoba 
stwierdzała, że w jej najbliższym otoczeniu ktoś nadużywał alkoholu (w badaniach 
uczestników terapii dziennej wskazało na to 12 osób, w grupie „obozowej” – 23). 
Najczęściej wymieniani byli rodzice, ale również dziadkowie, rodzeństwo, inni 
krewni bądź partnerzy, współmałżonkowie. W grupie I (terapia dzienna) aż 11 osób 
stwierdziło również, że problem alkoholowy ma sporo osób w ich środowisku pracy 
(8 osób uznało, że problem ów dotyczy ok. trzech czwartych załogi, a wg 3 osób – 
aż połowy). Możliwe, że opinie respondentów są poniekąd wynikiem mechanizmów 
obronnych (w myśl których nadużycia alkoholowe są „normalne” czy 
„powszechne”), niemniej mogą one być odzwierciedleniem faktycznych problemów 
środowisk zawodowych respondentów. Potwierdzać to mogą historie większości 
badanych (dotyczące początku ich uzależnienia): jedni znaleźli się w środowisku, 
gdzie alkohol konsumowano w czasie pracy, drudzy zaś – w środowisku, w którym 
w zwyczaju była konsumpcja alkoholu po pracy. Na tę okoliczność (picie 
towarzyskie) wskazało 25 respondentów w badaniach ankietowych (grupa II), ale 
17 osób w tej grupie wskazało też na odpowiedź: alkohol wydaje się pijącemu 
ucieczką od problemów. 

Na pytanie o początek konsumpcji problemowej, wśród respondentów grupy I, 
tylko 9 osób wskazało na konkretny czas, pozostali zaś mówili, że trudno jest 
znaleźć ów graniczny moment, w którym konsumpcja staje się problemowa. 
Odpowiedzi na kolejne pytania pozwoliły ustalić, że granicę potrafią określić osoby, 
które po alkohol sięgnęły w sytuacji kryzysowej, natomiast trudniej  
o to w przypadku picia towarzyskiego bądź przy częstym konsumowaniu alkoholu 
w rodzinie. 
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Tabela nr 2: Częstotliwość konsumpcji problemowej. 
 

Konsumpcja alkoholu Grupa I Grupa II 

1-2 razy w tygodniu 3 11 

3-4 razy w tygodniu 4 14 

5-7 razy w tygodniu 13 15 

Upijanie się 15 35 

Źródło: Bad. OTI; Bad. TS. 
 

W badaniach w OTU pytano również o wiek inicjacji alkoholowej. Wśród 
respondentów starszych niż 40- letnich (urodzonych przed 1970 r.) było sporo 
konsumentów, którzy smak alkoholu poznawali w 18 roku życia bądź później. 
Wśród młodszych uczestników badań, takich konsumentów było zdecydowanie 
mniej, a nie było ich wcale wśród respondentów 30-letnich i młodszych, którzy 
smak alkoholu poznali na kilka lat przed osiągnięciem pełnoletniości. Tak więc,  
im młodsi respondenci, tym niższy wiek inicjacji alkoholowej. Obrazuje to dobrze 
zakres zmian obyczajowych, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i jakie 
bynajmniej nie ułatwiają zadań wychowawcom i profilaktykom, którym coraz 
trudniej jest tłumaczyć wykazywać młodym ludziom, że „można inaczej”. 
Wprawdzie historie starszych respondentów dowodzą, że późna inicjacja 
niekoniecznie gwarantuje ochronę przed uzależnieniem, ale historie najmłodszych, 
niespełna 30-letnich uczestników terapii pozwalają na wniosek, że wczesna 
inicjacja jest czynnikiem ryzyka. Relacje tych respondentów (najmłodszych) 
dotyczące konsumpcji alkoholu są dość schematyczne: pierwsza konsumpcja  
to „kilka piw” w gronie rówieśników zakończona upiciem się. Niedługo potem 
kolejne i coraz częstsze „okazje” (na przerwach lekcyjnych, „imprezach”  
i na wycieczkach), z coraz większymi dawkami alkoholu aż do momentu, w którym 
towarzystwo stwierdza, że piwo jest słabym trunkiem, zatem należy go wzmocnić 
wódką. Ten etap był już jednak przez większość respondentów opiniowany  
w kategoriach konsumpcji problemowej. Starsi respondenci również zaczynali 
najczęściej od piwa, czasem zaś od drinków. Również oni w konsumpcji zwiększali 
dawki i sięgali po mocniejsze alkohole, ale niekoniecznie się upijali, a przerwy 
między konsumpcją alkoholu nieraz były dość długie. Taki model konsumpcji został 
zaopiniowany przez respondentów, jako złudny, utrudniający rozpoznanie swojego 
problemu. Jak wyjaśniała 42-letnia respondentka: „Czekałam na to dno. Coś  
mi mówiło, że dobrze ze mną nie jest, ale myślałam, że trzeba czekać  
na to pogorszenie”. 

Kolejne pytanie, jakie postawiono respondentom w jednym i drugim badaniu 
dotyczyło objawów uzależnienia bądź przeżyć, które kojarzą z najtrudniejszymi  
w ich doświadczeniach życiowych. Wypowiedzi uczestników terapii dziennej były 
tym razem na tyle dramatyczne, że zacytuję kilka z nich: 

- Obudziłem się w styczniu na ławce… Nie wiedziałem gdzie byłem i z kim. 
Był mróz – mogłem zamarznąć… Postanowiłem: picie albo ja (mężczyzna,  
53 lata, emeryt); 

- Po którymś zapiciu stwierdziłem, że to nienormalne, że wcale tak nie 
chciałem! To było 10 lat temu – próbowałem tego nie robić… na próżno. 
Zacząłem zauważać, ze dużo rzeczy zawalam, tracę… ale nie mogłem 
tego zmienić (mężczyzna, 36 lat, górnik); 
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- 7 razy wszywałem sobie esperal. Pierwszy po śmierci mojej córeczki. Żyła 
dzień. Najpierw z teściem piliśmy, że się urodziła, a potem… miesiąc piłem 
i czekałem na pisemne wyjaśnienia przyczyn śmierci. Ale i tak się 
obwinialiśmy… Wątrobę mam chorą (mężczyzna, 42 lata, górnik); 

- Kiedyś chciałem z banku wziąć kredyt – 5 tys. Byłem na lekkim rauszu,  
a kobieta w banku tak mnie zagadała, że wziąłem 10 tys. Pół roku spłat, 
idę do banku, pytam ile mi zostało – słyszę, ze 12 tys. Na trzeźwo nigdy 
bym tego nie zrobił (mężczyzna, 31 lat, budowlaniec); 

- Kondycja całkiem mi wysiadła, brak koncentracji, apetyt osłabia się. Mam 
arytmię, nadciśnienie. (…) Alkohol jest silniejszy (mężczyzna, 57 lat, 
bezrobotny) nr 8; 

- Pije się najpierw bez konsekwencji. Po 4 tygodniach trzęsawica, zwidy, 
potwory – to straszne. Nie potrafię tego opisać jak bardzo (mężczyzna,  
50 lat, górnik); 

- Przebudzenie, nie w swoim łóżku, domu, przy niewiedzy co się działo 
wcześniej i kim, to coś strasznego. Wszystko mogło się wydarzyć, 
wszystko można wtedy wmówić… To przerażające (mężczyzna, 51 lat, 
emeryt); 

- Po przebudzeniu – wymioty, bóle i najgorsze: wyostrzony słuch… trudno 
opisać jakie to straszne. Dlatego bałem się trzeźwieć. Lepiej ciągle pić. Ale 
kiedyś po 4 dniach picia nagle mnie powaliło… pojechałem na pogotowie – 
nikt nie przyjmie pijanego. A ja oddychać nie umiałem… Kolega mnie 
zabrał. Dwa dni umierałem, wszystko bolało wykręcało, bezsenność. 
Wtedy się postanawia, jeżeli to przeżyję, nigdy więcej! Ale to „nigdy”  
u mnie trwało tak 1,5 miesiąca (mężczyzna, 26 lat, branża rozrywkowa); 

- Miałem wypadek. Popękane żebra, śruby w kolanie. Jestem nadpobudliwy.  
I strasznie się boję. Już wiem, co daje trzeźwość i wiem co mogę stracić, 
kiedy wypiję. A nie wiem czy wytrzymam. Boję się (mężczyzna, 22 lata, 
kucharz); 

- Straciłem kontrolę, stałem się zaczepny. Kiedyś byłem wesołkiem, ale  
to znikło, stałem się wybuchowy. Straciłem przyjaciół i trzy lata mojego 
życia (mężczyzna 49 lat, emeryt); 

- W pracy połowa popijała. Kiedyś nigdy bym w pracy nie wypił. Tego dnia 
piwo mnie skusiło. Pół wypiłem, a gdzieś tam zdarzył się wypadek. 
Wszystko się dobrze skończyło, ale ja wystraszyłem się: co byłoby gdyby 
mnie złapali, co byłobym gdyby trzeba było coś robić, a ja po alkoholu… – 
to wraca w koszmarach (mężczyzna, 50 lat, emeryt). 

W badaniach ankietowych odpowiednikiem ww. pytania było zadanie 
polegające na wskazaniu przykrych objawów/stanów towarzyszących konsumpcji 
alkoholu. Najczęściej wskazywanym, przykrym objawem był kac, czyli Nabyty 
Zespół Dnia Poprzedniego (67,5% grupy); bóle i wymioty zakreśliło 60% grupy; 
trzęsienie się, drgawki (55%); agresywne zachowania oraz obawa o swoje życie, 
zdrowie (42,5%); Co trzeci respondent przeżywał lęki, omamy, a co czwarty – 
depresję. 

Zestawione wyniki badań realizowanych w obu grupach wykazują, że obraz 
konsumpcji problemowej nie jest jednorodny. Dla zdecydowanej większości 
uzależnionych charakterystyczne jest zwiększanie częstotliwości konsumpcji 
alkoholu, jego dawek i natężenia. W obu grupach czynnikiem sprzyjającym 
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rozwojowi uzależnienia było środowisko, w którym konsumpcja alkoholu stanowiła 
pewnego rodzaju normę. U większości badanych to środowisko (a ściśle: jego 
normy) można zestawić z najważniejszym czynnikiem w historii uzależnienia. 
Uzależnieni, w których historii picia rolę odegrała przeżyta trauma (sytuacja 
trudna), stanowią zdecydowaną mniejszość grupy. Rozwojowi uzależnienia 
towarzyszy cała gama trudnych objawów i przeżyć, ale praktycznie nie ma 
objawów, które dotyczyłyby wszystkich uzależnionych. Dlatego rozpoznanie 
uzależnienia jest tak trudne dla osób nim dotkniętych. 

 
Historia walki z uzależnieniem i towarzyszące jej przemiany  
Opisane objawy i przejścia respondentów pozwalają na stwierdzenie, że choć 

choroba zawsze ma przebieg indywidualny, to jednak badani nie stanowią grupy 
wyjątkowej wśród uzależnionych. Stanowią ją natomiast przy stwierdzeniu,  
że jedynie niektórzy uzależnieni podejmują trud owej walki. Co pozwala tym 
właśnie „wybranym” na podjęcie wyzwania? 

Rozstrzygnięcie tak określonej kwestii wymagało postawienia pytania  
o okoliczności i motywacje towarzyszące decyzji o podjęciu terapii oraz o wsparcie 
w trakcie jej trwania. Wyniki pozyskane drogą ankiety, wskazują zwykle  
na świadomość trudności życiowych i komplikacji. Często wskazywano  
na problemy natury finansowej czy prawnej, rzadko zaś zakreślane były decyzje 
innych osób (bliskich, pracodawców) – ich usilne prośby bądź wręcz przymus. Ani 
jeden respondent tej grupy nie wspomniał o roli pracownika socjalnego,  
o znaczeniu podpisanego kontraktu.

29
 Uczestnicy terapii dziennej odpowiadali  

na pytanie podobnie (tzn. udział w terapii był wynikiem przemyśleń, świadomości 
komplikacji itp.). Zestawienie tych wyjaśnień z odpowiedziami na inne pytania  
(np. o relacje z rodzinami, z pracodawcami), pozwala na wniosek, że w istocie 
podjęcie terapii było dla połowy grupy wynikiem pewnej umowy, przymusu  
(w przypadku sześciu osób przymus ów zastosowali bliscy, dokonując zgłoszenia 
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; w przypadku trzech 
– warunek postawili pracodawcy, jedna osoba zgłosiła się na terapię w swojej 
zawiłej sytuacji prawnej, w nadziei, że poprawi to jej opinię). Zatem w obu grupach 
respondenci woleli nie wskazywać na wpływy innych przy podjęciu terapii, choć  
są przesłanki by sądzić, iż są one niebagatelne. Dlaczego? Czy podjęcie leczenia 
ma stanowić ich pierwszy osobisty sukces, który w przypadku wskazania  
na namowy innych byłby mniejszy? Warto też podkreślić, że przymuszeni  
do leczenia respondenci, początkowo odbierali ingerencję bliskich, jako niezbyt 
trafioną. Niemniej już po kilku dniach terapii stwierdzali, że są wdzięczni swoim 
bliskim czy zwierzchnikom, za ich determinację. Zdecydowana większość grupy 
„obozowej” zaświadczała też, że czuje wsparcie bliskich i jest ono ważne  
w procesie „odzyskiwania siebie”. Tylko dwie osoby wyznały, że nie czują się 
wspierane przez nikogo bliskiego. W drugiej grupie respondentów odczucie 
wsparcia bliskich potwierdziło tylko 19 osób, co umacnia wcześniej wysuniętą tezę 
o szczególnej sytuacji uczestników obozu (bądź też o wyjątkowo uprzywilejowanej 
sytuacji uczestników terapii dziennej). 

                                                           
29

 W rzeczywistości, w grupie było sporo osób, których pracownicy socjalni namawiali do podjęcia terapii 
(uwaga przekazana przez Jana Tomczyka). 
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Kolejne zagadnienie podjęte w badaniach dotyczyło wpływu terapii na jej 
uczestników: co przeżywają, jak postrzegają jej wymagania i na ile faktycznie 
uznają, że mogą zmienić swoje życie? Praktycznie połowa grupy „obozowej”  
(21 osób) stwierdziła, że terapia wpływa na zmiany dotychczasowego życia osoby 
uzależnionej w dużym stopniu; 14 osób oceniło, że jest to wpływ mały i pomaga 
tylko w niektórych aspektach; według 5 respondentów terapia wcale nie ma 
wpływu. Na pytanie: co będzie najtrudniejsze po zakończeniu terapii, większość 
(24 osoby) podkreśliła: powstrzymanie się od picia. Drugie miejsce pod względem 
wyborów przypadło odpowiedzi Uwierzenie w siebie, w to, że dam radę zerwać  
z nałogiem; a trzecie: Zerwanie kontaktów i znajomości, które miały jakiś wpływ  
na uzależnienie. Tylko 5 osób podkreśliło zrealizowanie postawionych przez siebie 
celów. Na pytanie: ilu Pana/i zdaniem uczestników terapii ma szanse uporać się  
z nałogiem? – połowa badanych stwierdziła, że sukces odniesie może jedna 
czwarta całej grupy; zdaniem jednej czwartej – może połowa; według 20% grupy – 
tylko nielicznym się uda. Natomiast uczestnicy terapii dziennej zwykle wyrażali  
w wywiadach przekonanie, że walka z problemem może się udać. Tylko jedna 
osoba stwierdziła, że „większość uczestników i tak zapije”. Większość terapię 
opiniowała, jako dobrą, ale niełatwą, przy czym najtrudniejszym czasem miał być 
pierwszy tydzień terapii (zważywszy na to, że spory odsetek uczestników stanowiły 
osoby przymuszone do udziału w terapii, jest to wynik zrozumiały). Jako rezultaty 
terapii rozmówcy wymieniali: wiedzę na temat wpływu alkoholu na człowieka  
i pełną świadomość swojego uzależnienia, wiedzę na temat swoich możliwości, 
postanowienia dokonania zmian w życiu, silną motywację połączoną z pokorą 
wobec siły nałogu. Respondenci pytani o przewidywane trudności po ukończeniu 
terapii, a ściśle: o przyczyny możliwych porażek, najczęściej mówili o braku 
dostatecznej wiary w siebie i w możliwość utrzymania abstynencji, ale z drugiej 
strony, wielu rozmówców wspomniało też o lekceważeniu nałogu. Kilka osób 
powołało się na swoje poprzednie próby i porażki. Wyjaśniali, że po czasie coraz 
silniejsza staje się pokusa podjęcia eksperymentu „picia kontrolowanego”. Jak też 
przekonywali: istotna jest dyscyplina życia, dokonanie poważnych zmian oraz 
czujność, czemu mają służyć systematyczne spotkania z innymi uzależnionymi 
(AA, klub abstynenta itp.). 

Podsumowując zagadnienie rezultatów terapii i uwarunkowań jej powodzenia, 
wśród respondentów uczestniczących w terapii „obozowej”, większość uznawała,  
iż istotą walki z nałogiem jest powstrzymanie się od picia, natomiast większość 
grupy uczestniczącej w terapii dziennej, wskazywała na styl życia i stałą 
świadomość problemu. Respondentów obu grup różni postawa wobec 
potencjalnych rezultatów terapii: optymistyczne spojrzenie raczej charakteryzuje 
uczestników terapii dziennej, podczas gdy respondenci drugiej grupy uznają,  
iż sukces będzie udziałem mniejszości. 

Wykazane różnice wynikają zapewne z samego czasu oddziaływania  
na uczestników terapii: rozmówcy uczestniczący w terapii dziennej, mieli za sobą 
co najmniej 4 tygodnie terapii, podczas gdy respondenci grupy „obozowej” byli  
po 5 dniach pracy z terapeutą. Dlatego zasadnym wydaje się zapytanie: na ile  
5 dni terapii może powodować jakiekolwiek przemiany? Jak uczestnicy takich form 
terapii postrzegają siebie i swoje problemy? Zagadnienie to zostało uwzględnione 
w ankiecie kierowanej do uczestników terapii „obozowej”. Respondenci dokonywali 
oceny poszczególnych czynników w dwóch „momentach czasowych”: „przed 
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terapią” i „obecnie”. Mieli do dyspozycji 5-stopniową skalę, w której wartość  
1 oznaczała najniższy stopień istotności czynnika, a 5 – najwyższy. Po dodaniu 
wartości wyborów całej grupy powstała lista przemian wywołanych przez terapię. 
W zestawie znalazły się zarówno pożądane emocje, postawy czy odczucia  
(np. dotyczące zdrowia, samopoczucia, relacje z innymi), jak i negatywne  
(np. pokusa napicia się, obawy, lęki). Suma wszystkich ocen „przed terapią” 
wyniosła 3216, zaś „obecnie” (w piątym dniu terapii) – 4765, co oznacza wzrost  
o 48%. Zatem jeżeli wartości te można potraktować w kategoriach „intensywności 
odczuwania życia”, to terapia ją zdecydowanie podnosi. Dla ułatwienia analiz 
uzyskanych wyników, oceniane czynniki uporządkowano w grupy tematyczne: 
przemiany w obszarze zdrowia oraz samopoczucia; życie wewnętrzne; zmiany  
w zakresie działania; trudne odczucia; relacje z innymi. 

I tak, przemiany w obszarze zdrowia oraz samopoczucia (tabela 3) polegają 
na wzroście radości i spontaniczności (o 65%), apetytu (o 62%) oraz świadomości 
zagrożeń zdrowia (60%). Poprawia się też samopoczucie (o 34%) oraz stan 
zdrowia (o 41%). 

 

Tabela nr 3: Przemiany wywołane przez terapię w zakresie zdrowia i samopoczucia. 
 

Oceniane cechy/wartości 
Wcześniej Obecnie Wzrost 

(procentowo) Suma wartości wskazań 

Radość i spontaniczność 78 129 65 

Apetyt 91 147 62 

Świadomość zagrożeń zdrowia 101 161 60 

Samopoczucie 118 158 34 

Stan zdrowia 108 152 41 

Źródło: Bad. T. S. 
 

Druga grupa tematyczna pt. „życie wewnętrzne”, (tabela 4) wykazuje,  
że znaczenia nabiera poszukiwanie sensu życia (z czynnika ocenianego wcześniej 
nisko, staje się jednym z najwyżej ocenianych; wzrost o 91%). Bardziej doceniany 
jest też stosunek do siebie i poczucia wartościowości (odpowiednio 79% i 75%), 
których wcześniejsze oceny zapewnie były bolesne i stąd, rzadko doceniane. 
Niewiele mniejszy wzrost odnotowano przy religijności i refleksyjnym nastawieniu 
do życia (o 70 i 69%), co jest również zgodne z zaleceniami terapii. 

 

Tabela nr 4: Przemiany wywołane przez terapię w zakresie „życia wewnętrznego”. 
 

Oceniane cechy/wartości 
Wcześniej Obecnie Wzrost 

(procentowo) Suma wartości wskazań 

Poszukiwanie sensu życia 87 166 91 

Stosunek do siebie 94 168 79 

Poczucie wartościowości 85 149 75 

Religijność 73 124 70 

Refleksyjne nastawienie do życia 87 147 69 

Poczucie, że życie jest piękne 89 149 67 

Beznadzieja 99 104 5 

Odczucie straconego czasu 83 149 80 

Źródło: Bad. T. S. 
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W zakresie „działania” (tabela 5): silniejsze staje się poczucie, że życie jest 
piękne (o 67%). Udział w terapii sprawia, że wzrasta imperatyw zrobienia czegoś, 
ważniejsze stają się zainteresowania hobby; rośnie znaczenie spełniania marzeń, 
poczucia humoru podobnie jak życie zawodowe oraz poszanowanie prawa. Ale  
z drugiej strony jest też beznadzieja, której oceny „przed terapią” i „obecnie”  
są porównywalne (wzrost o 5%). Zapewne odczucie to, naturalne w okresach 
nałogowej konsumpcji, w czasie terapii pojawia się w chwilach słabości i trudności. 
Jedynie co może je łagodzić, to intensywność innych przeżyć. Tłumaczy  
to, dlaczego sama abstynencja nie wystarczy, jeżeli nie towarzyszą jej inne 
przemiany. Zapewne dokuczliwe jest również narastające poczucie straconego 
czasu (wzrost o 80%). 

 

Tabela nr 5: Przemiany wywołane przez terapię w zakresie działania. 
 

Oceniane cechy/wartości 
Wcześniej Obecnie 

Wzrost (procentowo) 
Suma wartości wskazań 
procentowo Potrzeba zrobienia czegoś 93 158 70 

Ciekawość różnych tajemnic 79 128 62 

Podnoszenie kwalifikacji/umiejętności 100 144 44 

Zainteresowania/hobby 83 118 42 

Życie zawodowe 104 146 40 

Poszanowanie prawa 103 143 39 

Spełnianie marzeń 68 140 106 

Poczucie humoru 102 133 30 

Źródło: Bad. T. S. 
 

Następną grupę tematyczną zatytułowano „Trudne odczucia” (tabela 6).  
W rezultacie podjętej terapii, wymienione odczucia stają się bardziej wyraziste. 
Szczególnie trzeba podkreślić wzrost obawy o przyszłość, która przed terapią była 
zestawiana z mniej istotnymi czynnikami, obecnie zaś jest jednym z najsilniej 
odczuwanych. W tej sytuacji pokusa napicia się traci nieco na znaczeniu, jednak 
wynik (147) ciągle jest relatywnie wysoki. 

 

Tabela nr 6: Przemiany wywołane przez terapię w zakresie trudnych odczuć. 
 

Oceniane cechy/wartości 
Wcześniej Obecnie 

Wzrost 
(procentowo) Suma wartości wskazań 

procentowo 

Obawa o przyszłość 82 158 93 

Strach przed karą 72 131 82 

Strach o siebie 85 134 58 

Strach o bliskich 84 133 58 

Pokusa napicia się 178 147 -17,5 

Źródło: Bad. T. S. 
 

W zakresie relacji z innymi, większa jest koncentracja na poczuciu więzi  
i obecności przyjaciół (70%). Niewiele mniejszy wzrost dotyczy zainteresowania 
losami innych (62%) oraz sympatii do innych (o 57%). Jednak odnotowano też 
wzrost ogólnej niechęci do innych – wprawdzie nie tak duży jak wzrost sympatii 
(gdyż o 25%), ale jednak tendencja jest znacząca. Ponadto ważniejsza staje się 
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atmosfera w rodzinie (o 34%), zaś czynnikiem o najmniejszym wzroście w tej 
grupie tematycznej było odczucie samotności (o 7%) oraz wstyd przed bliskimi  
(o 3%). Zatem terapia nie znosi tych odczuć, nie minimalizuje ich, nawet nieco  
je wzmacnia. 

 

Tabela nr 7: Przemiany wywołane przez terapię w zakresie relacji z innymi. 
 

Oceniane cechy/wartości 
Wcześniej Obecnie Wzrost 

(procentowo) Suma wartości wskazań 
procentowo Poczucie więzi i obecności przyjaciół 83 141 70 

Zainteresowanie losami innych 81 131 62 

Ogólna sympatia do innych 94 141 57 

Atmosfera w rodzinie 114 153 34 

Ogólna niechęć do innych 84 100 25 

Odczucie samotności 94 101 7 

Wstyd przed bliskimi 145 149 3 

Źródło: Bad. T. S. 
 

Opisane wyniki badań dowodzą, że skutkiem terapii jest nasilenie się 
intensywności odczuć (pozytywnych i negatywnych), krystalizowanie się postaw  
i opinii, bardziej cenione są relacje z innymi. Uczestnicy terapii inaczej też oceniają 
znaczenie czynnego ustosunkowania się do życia, zwracają uwagę na realizację 
zainteresowań i sensownych zajęć. W sumie wszystko staje się bardziej wyraziste, 
świadome, jakby wcześniejsza egzystencja uzależnionych była „mniej świadoma”. 
Terapia motywuje do świadomego życia, z jego pozytywnymi i negatywnymi 
stronami. Ponadto sporo wyjaśnia sam porządek omówionych przemian: przed 
terapią na czele listy były wstyd przed bliskimi; pokusa napicia się; natomiast 
„obecnie”: ważny staje się stosunek do siebie, poszukiwanie sensu życia oraz 
świadomość zagrożeń zdrowia. „Przed terapią” najniższe oceny uzyskały 
spełnianie marzeń; strach przed karą oraz religijność; „obecnie” najniżej  
są oceniane: ogólna niechęć do innych, odczucie samotności, beznadzieja. 

A zatem obszar przemian jest szeroki, ograniczenie go do zagadnienia 
„powstrzymania się od picia” będzie skutkowało niepowodzeniem. Nie bez 
znaczenia są też czynniki zewnętrzne, chociażby w postaci omówionych już 
postaw osób trzecich (bliskich, pracodawców, lekarzy). Istotna jest też wola osoby 
uzależnionej, jednakże wyniki badań pozwalają sądzić, że nie jest to rozumiane 
jednoznacznie: często zestawia się ją z dobrowolnością podjęcia leczenia, a nawet 
z motywacją, która miałaby istnieć przed podjęciem terapii. A przecież motywacja 
może pojawiać się dopiero w trakcie terapii. Dlatego należałoby prostować,  
że przymus niekoniecznie przekreśla szanse na skuteczność leczenia. 

 
Opinie na temat lecznictwa oraz systemu przeciwdziałania problemom 

alkoholowym 
Rozmówcy udzielający wywiadu m.in. mieli zaopiniować system lecznictwa 

uzależnień w Polsce. Pytania nie precyzowano, by respondenci mogli sami 
wskazać na ile oczekiwana jest aktywność lecznictwa ogólnego, na ile zaś 
uzależnienia są, ich zdaniem, sprawą wyłącznie ośrodków terapeutycznych. 
Większość jednak (11 osób) od razu zaczęła relacjonować zachowania tzw. 
lekarzy pierwszego kontaktu. Padły stwierdzenia, że lekarze „nie mają pojęcia  
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o chorobie alkoholowej”; „nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć…”; „Oni traktują  
to raczej jako cechę charakteru niż chorobę. Popiło się? – pytają. I dają L-4”. Kilka 
osób zauważyło, że nawet jeżeli lekarze pytają o alkohol i otrzymują odpowiedź, 
nie notują tego w dokumentacji. Oznacza to, że relacje lekarze-pacjenci  
z problemem alkoholowym, są według badanych, obszarem niewykorzystanych 
szans. 

Również same przychodnie zdrowia, zostały zaopiniowane przez 
respondentów jako miejsca słabo wykorzystane w walce z problemem alkoholu. 
Kilku rozmówców wyznało, że poszukiwania rozwiązań swojego problemu 
zaczynali właśnie w przychodniach, ale: „nie ma w nich żadnej informacji  
o problemach alkoholowych, o tym gdzie się zgłosić”; „pytaliśmy o to gdzie jest 
jakaś poradnia, ośrodek dla uzależnionych – nie wiedzieli”; „Poszliśmy z żoną  
do przychodni i pytamy, gdzie jest jakiś ośrodek… Rejestratorka nie miała pojęcia. 
Dobrze, że to podsłuchiwała sprzątaczka, bo podeszła do nas i powiedziała, gdzie 
jest ten ośrodek”. Generalnie w opiniach badanych, samo pozyskanie potrzebnych 
informacji o możliwościach podjęcia leczenia, nie jest zadaniem łatwym. 

Dalej rozmówcy wypowiadali się na temat: Co powinno się zrobić, by poprawić 
polski system lecznictwa pod kątem przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

Zdaniem większości, należałoby przeszkolić wszystkich lekarzy, a jeżeli jest  
to niemożliwe, zatroszczyć się, by w każdej przychodni był przynajmniej 
kompetentny konsultant (pielęgniarka, inna osoba). Ponadto przychodnie powinny 
być zaopatrzone w odpowiednie materiały informacyjne, plakaty, wizytówki  
z adresami ośrodka terapii uzależnień bądź spotkań grup AA itp. Wskazane 
zostały też inne miejsca, gdzie trafiają często osoby poszukujące pomocy: kościoły 
(parafie), ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, a nawet punkty 
handlowe. Tak więc, informacja (zarówno o problemie, jak i systemie lecznictwa), 
została uznana za ważną. Nieodpowiednie postawy wobec problemu uzależnienia 
(samych uzależnionych, lekarzy, pracodawców, handlowców itp.)  
są, wg badanych, rezultatem właśnie braku informacji i rzetelnej wiedzy, a ich 
miejsce zajmują fałszywe stereotypy. Największym błędem jest założenie,  
że każdy odpowiada za siebie i jest zdolny do odpowiedzialnych decyzji. Stąd 
liberalny handel, reklamy oraz zwolnienia dyscyplinarne za konsumpcję alkoholu  
w miejscy pracy, zamiast zobowiązania do podjęcia leczenia. Respondenci zgłosili 
szereg własnych pomysłów na usprawnienie systemu. I tak wskazano  
na zdecydowaną kontrolę handlu – z prowokacjami włącznie; na obligatoryjne 
skierowania do ośrodków terapii uzależnień tych wszystkich, którzy zgłaszają się 
do lekarza jako niedysponowani do podjęcia obowiązków zawodowych; w szkołach 
gimnazjalnych powinno się wprowadzić przedmiot pn. uzależnienia; obszary, które 
mają być wolne od alkoholu (parki, obiekty sportowe), powinny być często 
kontrolowane; w każdej dzielnicy powinny znaleźć się ogólnodostępne punkty 
konsultacyjne; liczba ośrodków terapii uzależnień powinna być zwiększona 
(powszechność takich placówek, przekładałaby się na świadomość społeczną,  
co do istoty problemu). 

Wśród zgłoszonych propozycji, część dotyczyła trudności osób uzależnionych, 
w trakcie terapii. M. in. badani tłumaczyli, jak trudno jest wykonać polecenia 
terapeutów: „mamy unikać miejsc z podażą alkoholu. A praktycznie alkohol jest  
w każdym sklepie i nie ma tu ulic wolnych od alkoholu” – tłumaczył jeden  
z rozmówców – „niby też są warunki udzielania koncesji, a ile jest takich sklepów, 
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że ja, chcąc kupić chleb muszę przedzierać się między koszami z piwem”. Dlatego 
też oczekiwane byłoby bardziej zdecydowane działania ze strony władz miasta, by 
np. wyznaczone zostały ulice „wolne od alkoholu”. Również niezagospodarowaną 
przestrzenią jest czas wolny abstynentów i ich rodzin. Pożądane byłyby miejsca 
spotkań (kluby abstynentów; kawiarnia bezalkoholowa), w każdej dzielnicy. 
Miejsca te powinny być czynne również w soboty w i niedziele. Inną możliwą formą 
pomocy rodzinom miałyby być np. systematycznie organizowane seanse 
wartościowych filmów w jednej z sal kinowych, czy też działy poświęcone tematyce 
uzależnień i trzeźwego życia w bibliotekach miejskich. Rozmówcy odnieśli się 
również do reklamy napojów alkoholowych. Opiniowali, że jest ona wszechobecna  
i ma przełożenie na konsumpcję, szczególnie młodych ludzi. Konieczne 
ograniczenia w tym zakresie, mogłyby ewentualnie być zastąpione zobowiązaniem 
każdego reklamodawcy do propagowania treści profilaktycznych. Podobnie 
obowiązywałoby to też np. wydawców gazet i czasopism, którzy powinni 
wygospodarować na swoich łamach tyle miejsca na treści profilaktyczne, ile 
zajmuje im reklama alkoholu. Natomiast raczej negatywnie respondenci opiniowali 
obecnie stosowane metody przeciwdziałania uzależnieniom, a ściśle: najczęściej 
stwierdzali, że są one słabo widoczne. 

 
Podsumowanie i wnioski 
W badaniach udział wzięły osoby, które borykają się z chorobą alkoholową  

i doświadczyły z tego tytułu szeregu komplikacji życiowych. Samo porównanie obu 
badanych grup, dowodzi słuszności realizacji różnych form terapii dla osób  
z omawianym problemem, gdyż każda z nich może trafiać do specyficznych grup. 
Badania realizowane w Ośrodku Terapii Uzależnień wykazują, że z oferty tej 
placówki raczej korzystają osoby wspierane i motywowane przez bliskich  
i generalnie – o ustabilizowanej sytuacji zawodowej. Pod tym względem uczestnicy 
drugiej grupy byli częściej bez wsparcia ze strony bliskich, o nieuregulowanej 
sytuacji zawodowej, a biorąc pod uwagę wyjaśnienia organizatora obozu – rolę 
„czynnika motywującego” pełnili pracownicy socjalni. Respondenci tej grupy, m imo 
przebytych 5 dni terapii, nieraz dawali wyraz swoim nie do końca ukształtowanym 
motywacjom, co wykazuje jak długi i trudny jest proces leczenia. Zapewne wielu  
z nich po powrocie do swojej codzienności powróci do dawnych obyczajów, jednak 
nawet jeżeli inicjatywa umożliwia zmotywowanie do zmian garstki uczestników, jest 
godnym uwagi dziełem w pracy socjalnej. Ponadto badania pozwalają na wniosek, 
że istotnym warunkiem powodzenia terapii jest sam czas jej trwania. Standardy 
obecnie obowiązujące, rekomendujące formy co najmniej 8 tygodniowe są zatem 
słuszne, niemniej nie przekreślają sensu innych form, które powinny być 
traktowane jako różne „drogi” prowadzące do właściwej terapii. 

Druga refleksja jaka nasuwa się po analizie wyników badań dotyczy przeżyć 
uczestników terapii. Ich przejścia poprzedzające terapię są związane z szeregiem 
dramatycznych przeżyć i kryzysów. Również i sama terapia nie działa łagodząco. 
Przeciwnie: pobudza do świadomego przeżywania dawnych błędów i win. Jedynie 
satysfakcja z podjęcia decyzji na zmiany może je łagodzić, gdyż niesie ona z sobą 
szereg pozytywnych odczuć. Jednakże dla osób nie do końca przekonanych  
do możliwości zmian, pozytywów jest mniej bądź są słabsze i dlatego stan 
trzeźwości nie wydaje się takim osobom, dobrym rozwiązaniem. 



276 
____________________________________________________________________________

 

Uwagi uczestników badań na temat przeciwdziałania problemom alkoholowym 
oraz systemu lecznictwa uzależnień, koncentrują się na słabości systemu 
lecznictwa, a szczególnie lecznictwa ogólnego: lekarze tzw. Pierwszego kontaktu 
rzadko wykazują profesjonalne zainteresowanie zagadnieniem konsumpcji 
alkoholu u pacjentów. Również przychodnie nie pełnią praktycznie oczekiwanej roli 
wobec problemów alkoholowych, choć osoby poszukujące pomocy właśnie do nich 
kierują pierwsze kroki w poszukiwaniu informacji. Trudności dotyczące pozyskania 
tej informacji motywują do stawiania pytań o przyczyny tego stanu rzeczy  
i o pożądane rozwiązania. Przynajmniej teoretycznie, rozwiązania,  
co do zobowiązań służby zdrowia są przyjęte,

30
 ale w innych dziedzinach nie ma 

nawet teoretycznych rozwiązań. Np. w zakresie zajmowania miejsca w przestrzeni 
publicznej przeciwstawnych sobie treści, tj. informacji o problemach alkoholowych  
i lecznictwie oraz reklamy alkoholu. Zdaniem uzależnionych uczestników terapii, 
miejsca te powinny sobie odpowiadać, tymczasem prym wiedzie zdecydowanie 
reklama alkoholu. Według badanych również inne rozwiązania dotyczące 
przeciwdziałania problemom alkoholowym, nie są adekwatne i skuteczne. 
Szczególne niedociągnięcia widać w handlu alkoholem, ale dotyczą one też 
konsumpcji w miejscach publicznych i zachowań służb porządkowych. 

W sumie badania wykazują, jak wiele możliwości obecnie jest 
niewykorzystanych. Należy do nich obszar działań służby zdrowia, ale również jest 
nią ów kapitał ludzki, dzięki któremu badania zrealizowano, tj. leczącym się 
osobom uzależnionym. Ich spojrzenie na zagadnienie przeciwdziałania problemom 
alkoholowym jest spojrzeniem nacechowanym naturalnym zrozumieniem 
problematyki, wrażliwością na nią i jest spojrzeniem twórczym. Dlatego należałoby 
zalecać otwieranie się na opinie tej właśnie grupy przy tworzeniu programów 
przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

 
Streszczenie 
Zarówno organy administracji rządowej, jak i jednostki samorządu 

terytorialnego są zobowiązane do przeciwdziałania problemom alkoholowym. 
Starają się realizować związane z tym zadania, jednak trudno mówić  
o wypracowaniu metod, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że zagrożenia  
są opanowane. 

W systemie przeciwdziałania problemom alkoholowym uwzględnia się różne 
formy działań. W opracowaniu ujęte są wyniki badań zrealizowanych z udziałem 
osób uzależnionych, uczestniczących w 8- tygodniowej terapii dziennej oraz badań 
z udziałem uczestników tzw. Obozu terapeutycznego. Opis cech socjo-
demograficznych obu grup wykazuje różnice pomiędzy jedną i drugą zbiorowością, 
jak również inne oczekiwania i plany uczestników terapii. Istotne są też opinie 
respondentów na temat systemu przeciwdziałania problemom alkoholowym  
i konkretnych rozwiązań bądź też ich braku. 

 
 
 
 
 

                                                           
30

 Rozpoznawanie problemów alkoholowych (…), op. cit., s. 7 
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Summary 
Government, both central and local administrations are obliged to counteract 

the problems relating to alcohol abuse. Both try to realize related tasks, but  
it is difficult to talk about developed methods, which would lead anyone to say  
that risks are under control. 

In the system of counteraction against alcohol problems various actions are 
considered. In the publication results of research that have been taken involving 
addicted people, participating in an 8- week daily therapy programme are 
formulated together with the results of research from participants who have 
attended therapeutic camps. A description of social and demographic features  
of both groups shows differences between these two groups, expectations and 
plans vary between the therapy participants. Opinions on the subject of the system 
against alcohol problems and concrete solutions, or the lack, formulated  
by respondents, are quite important as well. 
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Andrzej PIOTROWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ WOBEC AKTUALNEJ 
POPULACJI OSADZONYCH 

 
 
Podstawowym zadaniem Służby Więziennej według ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. jest prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec 
osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

1
 Praca taka realizowana jest 

głównie przez osoby zatrudnione w dziale penitencjarnym: wychowawców, 
pedagogów i psychologów. Do ich dyspozycji są liczne programy autorskie, dzięki 
którym można realizować proces readaptacji społecznej osadzonych. Programów 
takich jest w naszym systemie penitencjarnym ponad 400. Eksperyment białostocki 
pokazał, że dzięki wprowadzeniu oddziałów penitencjarnych wychowawcy 
odciążeni od żmudnej i czasochłonnej papierkowej pracy efektywniej mogą 
wykonywać swoje obowiązki.

2
 Wprawdzie pracowników działu penitencjarnego nie 

będzie więcej, ale dzięki przeprowadzonej reformie większa ilość funkcjonariuszy 
pracować będzie w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi (m.in. z działu 
ewidencji, kwatermistrzowskiego), co ma pozwolić na szybkie reagowanie na nowe 
sytuacje. Współpraca działu penitencjarnego i ochrony nie zawsze jest łatwa. 
Niejednokrotnie pracownicy obu działów niechętnie odnoszą się do metod pracy 
stosowanych przez siebie. Charakter instytucji totalnej, jaką jest jednostka 
penitencjarna, zakłada podział znajdujących się tam osób na dwie kategorie: 
osadzonych oraz personel. Osadzeni z konieczności, a pracownicy Służby 
Więziennej z wyboru przebywają ze sobą określony czas. Praca z osadzonymi nie 
należy do zadań łatwych. Długotrwały trening demoralizacyjny, defekty 
osobowości, wpływ podkultury więziennej na poszczególne jednostki powoduje 
niezadowalającą efektywność działań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Brak 
widocznych efektów resocjalizacji, roszczeniowe zachowanie więźniów, zbyt duża 
ilość osadzonych przypadających na jednego funkcjonariusza skutkuje licznymi 
obciążeniami w miejscu pracy, a także niekiedy stresem i wypaleniem 
zawodowym.

3
 Skutkiem powtarzających się sytuacji trudnych w miejscu pracy  

są decyzje o rezygnacji ze służby.
4
 Wśród skazanych znajduje się coraz większy 

procent sprawców ciężkich przestępstw, a niedobór personelu i niedofinansowanie 
powoduje niezadowalającą efektywność funkcjonowania zakładów karnych. 
Więziennictwo polskie podlega ciągłym przemianom. Nieustannie zmieniający się 
obraz rodzimego systemu penitencjarnego znajduje się pod wpływem kilku 
istotnych czynników. Zmieniająca się struktura przestępczości, ewoluująca polityka 
penalna i penitencjarna to najistotniejsze czynniki mające wpływ na dokonujące się 
zmiany. Ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę osadzonych jest 
wzrastająca liczba skazanych związanych z przestępczością zorganizowaną oraz 
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280 
____________________________________________________________________________

 

nowe podkultury więzienne oparte są zależnościach ekonomicznych. Ponieważ 
struktura osadzonych jest dynamiczna i podlega nieustannym przeobrażeniom, 
interesującym jest sprawdzenie, jak funkcjonariusze Służby Więziennej 
spostrzegają zmieniającą się populację osadzonych. Przez monitorowanie 
zmieniającej się populacji osadzonych możliwe jest realizowanie zadań w zakresie 
wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także 
efektywniejsze prowadzenie działań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. 

 
Metodologiczne podstawy badań 
Cel badań 
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja obrazu 

zmieniającej się populacji osadzonych w percepcji personelu penitencjarnego. 
Ponieważ dynamika osadzonych charakteryzuje się dużą zmiennością, istotnym 
jest, aby diagnoza opierała się na aktualnych danych. Jak podaje Machel  
za Ziemskim „dobra diagnoza jest podstawą racjonalnego działania.”

5
 

 
Problem badawczy 
Problemem badawczym była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 

personel penitencjarny ocenia osadzonych w różnych aspektach i obszarach ich 
funkcjonowania. 

 
Osoby badane 
Badanie zostało przeprowadzone wśród funkcjonariuszy SW wszystkich 

typów jednostek penitencjarnych. W badaniu wzięło udział 395 osób z blisko  
30-tysięcznej populacji Służby Więziennej.

6
 Średnia wieku osób badanych to 31,3 

lat, odchylenie standardowe 5,1. Mężczyźni stanowili 77%, a kobiety 23% badanej 
próby. Średni czas służby wyniósł 4,7 lat. W dziale penitencjarnym zatrudnionych 
było 22,3%, ochrony 47,8%, kwatermistrzowskim 7,1%, ewidencji i zatrudnienia 
6,7%, finansowym 5,1%, służby zdrowia 9,9%. W metryczce znalazły się pozycje 
zawierające pytania o płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy, typ jednostki 
penitencjarnej oraz rodzaj osadzonych, z jakimi funkcjonariusze mają kontakt  
w pracy. Według statystyk udostępnianych przez Służbę Więzienną badaną grupę 
można uznać za reprezentatywną dla całej populacji. 

 
Metoda 
Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz 

zawierający twierdzenia odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania 
instytucji penitencjarnych.

7
 Osoby badane zaznaczały, jak często w swojej pracy 

spotkają się z wymienionymi sytuacjami: 1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – 
czasami, 4 – często, 5 – bardzo często. Dla potrzeb tego artykułu zanalizowane 
zostaną jedynie pozycje odnoszące się do osadzonych przez osoby zatrudnione  
w dziale penitencjarnym, ochrony oraz w pozostałych działach łącznie. Obliczenia 
statystyczne wykonane zostały przy wykorzystaniu pakietu SPSS 17.0, a głownie 
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metody analizy to analiza częstości, porównanie średnich (ANOVA) oraz metoda 
korelacyjna. 

 
Wyniki 
W celu dokonania ogólnych ustaleń podzielono badaną grupę na trzy 

podgrupy. Pierwszą stanowili funkcjonariusze działu ochrony (n = 190), drugą 
działu penitencjarnego (n = 90, a trzecią pozostałe osoby badane (n = 115). 
Ponieważ poszczególnym odpowiedziom przypisane były wartości liczbowe (1 – 
nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – bardzo często) w główkach 
tabel pod działami SW umieszczone zostały uśrednione wyniki osób badanych 
odnoszących się do poszczególnych twierdzeń, a pod tabelą parametry 
statystyczne informujące o poziomie istotności statystycznej pomiędzy 
uśrednionymi wynikami odpowiedzi w każdej z podgrup. Pierwsze analizowane 
twierdzenie dotyczyło praw przysługujących osobom osadzonym i brzmiało: 
Osadzeni mają więcej praw niż to konieczne. Uzyskane wyniki analizy częstości 
odpowiedzi przedstawione zostały w tabeli 1. 

 

Tabela nr 1: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Osadzeni mają więcej praw niż to konieczne. 

 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 4,25 

Ochrony 
M = 4,41 

Inny 
M = 4,27 

Ogółem 
M = 4,33 

1 – nigdy 
liczba 1 1 2 4 

odsetek 1,1% 0,5% 1,8% 1,0% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 5 4 4 13 

odsetek 5,7% 2,1% 3,6% 3,4% 

3 – czasami 
liczba 10 19 11 40 

odsetek 11,4% 10,1% 9,9% 10,3% 

4 – często 
liczba 27 56 38 121 

odsetek 30,7% 29,8% 34,2% 31,3% 

5 – bardzo 
często 

liczba 45 108 56 209 

odsetek 51,1% 57,4% 50,5% 54,0% 

Ogółem 
liczba 88 188 111 387 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 1,43 p = 0,239 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdecydowana większość funkcjonariuszy – ponad 85% uważa, że osadzeni 
mają często i bardzo często więcej praw niż to jest konieczne. Przeciwnego zdania 
jest niespełna 5% osób badanych. Wyniki analizy wariancji pokazują, że osoby 
badane niezależnie od działu zatrudnienia podobnie oceniają ilość przysługujących 
osadzonym praw jako zbyt dużą (Penitencjarny: M = 4,25, Ochrony: M = 4,41, 
Inny: M = 4,27, Ogółem: M = 4,33). Spośród wszystkich działów funkcjonariusze 
ochrony najczęściej uważają, że osadzonym przysługuje więcej praw niż to jest 
konieczne. Aby sprawdzić, jaki jest związek pomiędzy stażem pracy a badaną 
zmienną przeprowadzono analizę korelacji R-Persona. Uzyskany wynik 0,65 
informuje o silnym dodatnim związku pomiędzy stażem pracy a przeświadczeniem, 
że osadzeni mają więcej praw niż to konieczne. Wraz ze wzrostem stażu pracy 
rośnie przeświadczenie o zbyt dużej ilości praw przysługujących osadzonym. 
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Trudne jest do zaakceptowania, że pan osadzony ma niejednokrotnie więcej praw 
niż funkcjonariusz. Kolejne twierdzenie w kwestionariuszu brzmiało: Osadzeni  
z roku na rok są coraz bardziej brutalni. Uzyskane wyniki przedstawione zostały  
w tabeli 2. 

 

Tabela nr 2: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Osadzeni z roku na rok są coraz bardziej brutalni. 

 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,25 

Ochrony 
M = 3,97 

Inny 
M = 3,75 

Ogółem 
M = 3,74 

1 – nigdy 
liczba 2 2 1 5 

odsetek 2,3% 1,1% 0,9% 1,3% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 17 11 6 34 

odsetek 19,3% 5,8% 5,4% 8,7% 

3 – czasami 
liczba 34 49 33 116 

odsetek 38,6% 25,9% 29,5% 29,8% 

4 – często 
liczba 27 55 51 133 

odsetek 30,7% 29,1% 45,5% 34,2% 

5 – bardzo 
często 

liczba 8 72 21 101 

odsetek 9,1% 38,1% 18,8% 26,0% 

Ogółem 
liczba 88 189 112 389 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 17,75 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Ponad 60% funkcjonariuszy jest zdania, że osadzeni często i bardzo często 
stają się z roku na roku coraz bardziej brutalni. Przeciwnego zdania jest 10%,  
a niespełna 30% uważa, że taka zależność zdarza się czasami. Spośród 
wszystkich działów funkcjonariusze ochrony oceniają zachowanie skazanych  
za najbardziej brutalne i różnica ta jest istotna statystycznie. Osoby zatrudnione  
w dziale penitencjarnym uważają, że osadzeni z roku na rok stają się coraz 
bardziej brutalni w mniejszym stopniu niż funkcjonariusze innych działów.  
Na uwagę zasługuje sposób spostrzegania tego stanu przez pracowników działu 
ochrony – najliczniejszego działu SW. To właśnie oni bardzo często spostrzegają 
osadzonych jako brutalnych. Przeświadczenia takie wynikać mogą z obserwacji 
drastycznych przejawów podkultury więziennej. Ze statystyk SW wynika,  
że w 2013 pobić lub bójek osadzonych było ponad 1800.

8
 Naturalnie mówimy tutaj 

tylko o przypadkach zarejestrowanych. Według Machela po transformacji 
ustrojowej pojawiły się i nasiliły nowe typy przestępstw: przestępstwa 
zorganizowane, zabójstwa na zlecenie, porwania dla okupu, terroryzm, 
dzieciobójstwo.

9
 Wymaga to nie tylko zmiany reorganizacji struktur organów 

ścigania, jak np. powstanie CBŚ, ale także zmian sposobu resocjalizacji, metod 
pracy penitencjarnej, zorganizowanie działów dla więźniów niebezpiecznych, 
uodpornienie funkcjonariuszy na korupcję, a ostatnio powstanie oddziałów 
penitencjarnych. Istotne jest także wzmożenie działalności ochronnej wobec 
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osadzonych niebezpiecznych.
10

 Nie bez znaczenia jest także realne zagrożenie 
fizycznej napaści, możliwość szantażu funkcjonariuszy i ich rodzin. Praktyka 
pokazuje, że spośród osób związanych z przestępczością zorganizowaną 
najczęściej do więzienia trafiają tzw. Żołnierze, a to oni realizują brutalną politykę 
grupy przestępczej. W kolejnym twierdzeniu badani mogli ustosunkować się  
do kwestii: Uważam, że resocjalizacja to fikcja. Uzyskane wyniki liczbowe  
i procentowe zawarte zostały w tabeli 3. 

 

Tabela nr 3: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Uważam, że resocjalizacja to fikcja. 
 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,78 

Ochrony 
M = 4,10 

Inny 
M = 3,87 

Ogółem 
M = 3,95 

1 – nigdy 
liczba 1 4 4 9 

odsetek 1,1% 2,1% 3,6% 2,3% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 6 16 6 28 

odsetek 6,8% 8,5% 5,4% 7,2% 

3 – czasami 
liczba 36 34 31 101 

odsetek 40,9% 18,1% 27,7% 26,0% 

4 – często 
liczba 17 37 30 84 

odsetek 19,3% 19,7% 26,8% 21,6% 

5 – bardzo 
często 

liczba 28 97 41 166 

odsetek 31,8% 51,6% 36,6% 42,8% 

Ogółem 
liczba 88 188 112 388 

odsetek 100% 100% 100,0% 100% 

F = 3,78 p = 0,024 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Pogląd, że działania resocjalizacyjne często i bardzo często nie przynoszą 
pożądanych skutków podziela blisko 65% funkcjonariuszy, przeciwnego zdania jest 
niespełna 10%. Najbardziej krytycznie wobec efektywności działań 
resocjalizacyjnych są osoby zatrudnione w dziale ochrony – ponad 70% osób  
z tego działu uważa, że resocjalizacja jest nieskuteczna. Blisko 40 lat po słynnej 
tezie Martinsona, będącej odpowiedzią na pytanie o skuteczność resocjalizacji, 
praktycy penitencjarni obserwując zachowanie skazanych nadal powtarzają: „nic 
nie działa”. Natomiast wg badań przeprowadzonych przez Machela  
o niewychowalności przestępców myślą funkcjonariusze ze wszystkich działów,  
to jednak pracownicy ochrony są skłonni bardziej niż kierownicy i wychowawcy 
spostrzegać karę pozbawiania wolności i więzienie jako instytucje rzeczywiście 
prewencyjno-wychowawcze.

11
 Funkcjonariusze działu ochrony wyrażają większy 

optymizm, jeżeli chodzi o możliwości resocjalizacji. Spowodowane to może być 
faktem, że ochrona ma mniejszą wiedzę na temat podkultury i jej rola jest bardziej 
obsługowa niż resocjalizacyjna. Personel penitencjarny spostrzega społeczność 
więzienia jako zdemoralizowaną, a funkcjonariusze działu ochrony oceniają ich 
łagodniej niż wychowawcy i kierownicy. Przyczyny upatrywać można w ich stałym 

                                                           
10

 S. Pich, I. Wesołowska-Krzysztofek, Zanim będzie za późno: zjawisko korupcji w jednostkach 
organizacyjnych Służby Więziennej. Kalisz 2008 

11
 H. Machel, Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego. Gdańsk 
2001 
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kontakcie z osadzonymi, co skutkować może złagodzeniem percepcji. Według 
badań Kraszewskiej 40% wychowawców uważa, że pobyt w zakładach karnych nie 
służy resocjalizacji, której efektywności najbardziej utrudnia zbyt duża liczba 
skazanych, brak pracy, brak perspektyw po opuszczeniu zakładu.

12
 Ze statystyk 

opracowanych przez SW wynika, że zaledwie 15-25% skazanych opuszczających 
zakłady karne znajduje pracę, co stanowi realne zagrożenie powrotu  
do przestępstwa. W kolejnym twierdzeniu osoby badane proszone były  
o odniesienie się do kwestii: Więzienie jest raczej przechowalnią przestępców niż 
miejscem ich resocjalizacji. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tabeli 4. 

 

Tabela nr 4: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Więzienie jest raczej przechowalnią przestępców niż miejscem ich 
resocjalizacji. 

 

F = 4,18 p = 0,016 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Pogląd, że więzienie jest raczej przechowalnią przestępców niż miejscem ich 
resocjalizacji – często i bardzo często podziela ponad 70% badanych 
funkcjonariuszy a jedynie niecałe 5% więzienników jest przeciwnego zdania. Nie 
odnotowano w analizie statystycznej różnic z uwagi na dział zatrudnienia. Wyniki  
te dobitnie pokazują spójny i prawie jednolity sposób spostrzegania 
funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz realizowanych przez nie zadań. 
Podobną opinię podziela Moczydłowski, który uważa, że jednym z najważniejszych 
problemów polskiego więziennictwa jest niemożliwość resocjalizacji osadzonych: 
„nie ma mowy o resocjalizacji, to tylko trzymactwo.”

13
 Machel uważa, że „nie 

wszystkich można resocjalizować”,
14

 a w innym miejscu twierdzi, że u około  
30-35% więźniów występują defekty osobowości, a ponad to długotrwały trening 

                                                           
12

 H. Kraszewska, Proces resocjalizacji penitencjarnej w opinii wychowawców więziennych.  
(w:) W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec 
aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008 

13
 P. Moczydłowski, Więziennictwo w okresie transformacji ustrojowej w Polsce: 1989-2003.  
(w:) T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa 
2003, s. 121 

14
 H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków 2007, s. 163 

Częstość 
Liczba osób i 
odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,83 

Ochrony 
M = 4,16 

Inny 
M = 4,12 

Ogółem 
M = 4,07 

1 – nigdy 
liczba 1 1 0 2 

odsetek 1,1% 0,5% 0,0% 0,5% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 3 7 5 15 

odsetek 3,4% 3,7% 4,6% 3,9% 

3 – czasami 
liczba 24 37 21 82 

odsetek 27,6% 19,8% 19,4% 21,5% 

4 – często 
liczba 40 57 38 135 

odsetek 46,0% 30,5% 35,2% 35,3% 

5 – bardzo 
często 

liczba 19 85 44 148 

odsetek 21,8% 45,5% 40,7% 38,7% 

Ogółem 
liczba 87 187 108 382 

odsetek 100% 100% 100% 100% 
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demoralizujący spowodował bezzasadność działań resocjalizacyjnych.
15

 Przecież 
już Lombroso pod koniec XIX w. pisał że, „nie należy łudzić się, że ulepszenie 
systemu więziennego może uprzedzić lub wytępić recydywę.”

16
 Kant uważał 

natomiast, że „pedagogika penitencjarna odrzuciła zupełnie pojęcie 
niewychowaności przestępców”.

17
 Niestety praktyka penitencjarna pokazuje 

jednak, że efektywność tych działań często jest niesatysfakcjonująca, czego 
dowodem może być 40% udział recydywistów w populacji osadzonych, a wynik ten 
jest i tak jednym z niższych w Europie. Kolejna pozycja kwestionariusza odnosiła 
się do kwestii: Zachowania więźniów są zbyt roszczeniowe. Uzyskane wyniki 
odpowiedzi przedstawione zostały w tabeli 5. 

 

Tabela nr 5: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Zachowania więźniów są zbyt roszczeniowe. 

 

F = 3,72 p = 0,025 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Pogląd, że zachowania więźniów są zbyt roszczeniowe często i bardzo często 
podziela ponad 60% osób badanych. Przeciwnego zdania jest niecałe 9%. Analiza 
statystyczna nie wykazała różnic w odpowiedziach z uwagi na dział zatrudnienia, 
jednak to osoby mające na co dzień stały kontakt z osadzonymi (funkcjonariusze 
działów penitencjarnego i ochrony) mniej krytycznie odbierają zachowanie 
skazanych w porównaniu z funkcjonariuszami innych działów. Uzyskane wyniki 
pokazują, że personel penitencjarny spójnie oraz jednoznacznie spostrzega 
zachowanie osadzonych jako roszczeniowe. Odpowiedzi na to twierdzenie 
doskonale korespondują z wynikami uzyskanymi w pierwszym twierdzeniu, gdzie 
osoby badane odnosiły się do ilości praw przysługujących osadzonym. 
Bezzasadne pisanie skarg, domaganie się świadczeń medycznych, o których  
na wolności by nawet nie pomyśleli to typowe przykłady postawy roszczeniowej. 
Bardzo frustrujące są roszczeniowe zachowania osadzonych jak np. pozywanie  

                                                           
15

 H. Machel, Penitencjarystyka polska w najbliższej perspektywie. (w:) F. Kozaczuk (red.), 
Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Rzeszów 2004 

16
 C. Lombroso, Człowiek – zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencyi i dyscypliny 
więziennej. Tom 3. Warszawa 1892, s. 62 

17
 L. Rabinowicz, Podstawy nauk o więziennictwie. Warszawa 1933, s. 359 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,59 

Ochrony 
M = 3,78 

Inny 
M = 3,96 

Ogółem 
M = 3,79 

1 – nigdy 
liczba 0 1 1 2 

odsetek 0,0% 0,5% 0,9% 0,5% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 9 14 8 31 

odsetek 10,5% 7,4% 7,5% 8,1% 

3 – czasami 
liczba 30 57 25 112 

odsetek 34,9% 30,2% 23,4% 29,3% 

4 – często 
liczba 34 69 33 136 

odsetek 39,5% 36,5% 30,8% 35,6% 

5 – bardzo 
często 

liczba 13 48 40 101 

odsetek 15,1% 25,4% 37,4% 26,4% 

Ogółem 
liczba 86 189 107 382 

odsetek 100% 100% 100% 100% 
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i to skuteczne SW nie tylko przed rodzimym wymiarem sprawiedliwości  
za odbywanie wyroku w celi z palącymi, przeludnienie itp. Kolejna pozycja 
kwestionariusza brzmiała: Rozwiązywanie konfliktów między więźniami jest bardzo 
męczące. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tabeli 6. 

 

Tabela nr 6: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Rozwiązywanie konfliktów miedzy więźniami jest bardzo męczące. 

 

Częstość 
Liczba osób i 
odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,01 

Ochrony 
M = 3,22 

Inny 
M = 3,15 

Ogółem 
M = 3,15 

1 – nigdy 
liczba 1 7 4 12 

odsetek 1,1% 3,7% 3,7% 3,1% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 26 24 16 66 

odsetek 29,9% 12,7% 15,0% 17,2% 

3 – czasami 
liczba 38 92 55 185 

odsetek 43,7% 48,7% 51,4% 48,3% 

4 – często 
liczba 15 52 23 90 

odsetek 17,2% 27,5% 21,5% 23,5% 

5 – bardzo 
często 

liczba 7 14 9 30 

odsetek 8,0% 7,4% 8,4% 7,8% 

Ogółem 
liczba 87 189 107 383 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 1,62 p = 0,201 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Niewiele, ponad 30% spośród osób badanych uważa, że rozwiązywanie 
konfliktów między osadzonymi jest często i bardzo często męczące. Przeciwnego 
zdania jest 20% osób badanych, a prawie co drugi badany funkcjonariusz jest 
zdania, że tak dzieje się czasami. Parametry analizy statystycznej pokazują, że nie 
ma istotnych różnic w odpowiedziach na to twierdzenie z uwagi na dział 
zatrudnienia. Służba Więzienna dysponuje szerokim katalogiem sposobów 
redukowania konfliktów między osadzonymi, także z użyciem środków przymusu 
bezpośredniego i umiejętnie z niego korzysta.

18
 Następna pozycja kwestionariusza 

brzmiała: Raporty opisujące niewłaściwe zachowanie więźniów nie przynoszą 
żadnych zmian. Uzyskane wyniki dla badanej próby zawarte zostały w tabeli 7. 

 

Tabela nr 7: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Raporty opisujące złe zachowanie więźniów nie przynoszą żadnych zmian. 
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 A. Kaczmarek, K. Kaczmarek, M. Kuświk, Techniki interwencyjne dla potrzeb Służby Więziennej. 
Kalisz 2005 

Częstość 

Liczba osób  
i odsetek 
odpowiedzi 
 

Penitencjarny 
M = 3,12 

Ochrony 
M = 3,65 

Inny 
M = 3,42 

Ogółem 
M = 3,47 

1 – nigdy 
liczba 0 2 4 6 

odsetek 0,0% 1,1% 3,7% 1,6% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 15 30 13 58 

odsetek 17,6% 16,0% 12,1% 15,3% 
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F = 8,12 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Przekonanie, że raporty opisujące niewłaściwe zachowanie osadzonych nie 
przynoszą żadnych zmian często i bardzo często podziela 47% osób spośród 
badanej grupy, a przeciwnego zdania jest 16%. Funkcjonariusze wypełniający 
raporty, których efektywność nie jest zadawalająca z pewnością mogą czuć się 
sfrustrowani. Dodatkowo kara, jeśli jest wymierzana przez sąd zwykle jest bardzo 
odroczona w czasie i zazwyczaj nieproporcjonalnie niska. Niejednokrotnie także 
sędziowie wpisują napaści osadzonych na funkcjonariuszy w „ryzyko zawodowe”  
i nie zasądzają adekwatnych kar. W 2013 roku zarejestrowanych napaści było 
ponad 70.

19
 Niestety zdarza się, że napadnięty funkcjonariusz nie ma żadnego 

wsparcia u swojego przełożonego. Skutkować to może niechęcią  
do podejmowania działań korygujących zachowanie osadzonych. Porównanie grup 
funkcjonariuszy ze względu na dział zatrudniania wykazało największe różnice 
pomiędzy działem penitencjarnym a ochrony. Pogląd, że raporty opisujące 
negatywne zachowania osadzonych są nieskuteczne zdecydowanie najsilniej 
przejawiają funkcjonariusze działu ochrony. Z pewnością związane jest  
to ze specyfiką ich pracy oraz mniejszym wpływem ich opinii na późniejsze 
funkcjonowanie osadzonych. Więzień jest bardziej zmotywowany, aby poprawniej 
odnosić się do wychowawców niż oddziałowych, gdyż to od tych pierwszych  
w większym stopniu zależy czy uzyska on dystrybuowane przez nich nagrody. 
Następna pozycja w kwestionariuszu brzmiała: Wiele przypadków naruszających 
godność osobistą funkcjonariuszy nie jest rejestrowana. Uzyskane wyniki 
przedstawione zostały w tabeli 8. 

 

Tabela nr 8: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Wiele przypadków naruszających godność osobistą funkcjonariuszy nie jest 
rejestrowana. 

 

Częstość 

Liczba osób 
i odsetek 

odpowiedzi 
 

Penitencjarny 
M = 3,16 

Ochrony 
M = 3,59 

Inny 
M = 3,24 

Ogółem 
M = 3,40 

1 – nigdy 
liczba 3 8 7 18 

odsetek 3,5% 4,2% 6,5% 4,7% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 17 31 23 71 

odsetek 20,0% 16,4% 21,3% 18,6% 

3 – czasami 
liczba 37 39 33 109 

odsetek 43,5% 20,6% 30,6% 28,5% 
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 http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2013.pdf (pobrano 28.02.2014 r.) 

3 – czasami 
liczba 47 50 42 139 

odsetek 55,3% 26,7% 39,3% 36,7% 

4 – często 
liczba 20 54 29 103 

odsetek 23,5% 28,9% 27,1% 27,2% 

5 – bardzo 
często 

liczba 3 51 19 73 

odsetek 3,5% 27,3% 17,8% 19,3% 

Ogółem 
liczba 85 187 107 379 

odsetek 100% 100% 100% 100% 
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4 – często 
liczba 19 62 27 108 

odsetek 22,4% 32,8% 25,0% 28,3% 

5 – bardzo 
często 

liczba 9 49 18 76 

odsetek 10,6% 25,9% 16,7% 19,9% 

Ogółem 
liczba 85 189 108 382 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 5,87 p = 0,003 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Pogląd, że wiele przypadków naruszania godności osobistej funkcjonariuszy 
przez osadzonych nie jest rejestrowanych, często i bardzo często podziela prawie 
50%, a przeciwnego zdania jest 23% badanej grupy. Wyniki takie wskazują  
na niską efektywność i jednocześnie dużą pracochłonność podejmowanych działań 
mających na celu wyegzekwowanie prawidłowego odnoszenia się niektórych 
osadzonych w stosunku do funkcjonariuszy więziennych. Z uwagi na częsty 
bezpośredni kontakt z osadzonymi w trakcie wykonywania pracy najbardziej 
interesujące jest porównanie funkcjonariuszy zatrudnionych w dziale 
penitencjarnym oraz ochrony. Wyniki analizy wariancji pokazują, że osoby 
zatrudnione w dziale ochrony częściej deklarują, że wiele przypadków naruszania 
godności osobistej więzienników nie jest rejestrowana, a co za tym idzie nie  
są wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Nierejestrowanie przypadków 
naruszania godności osobistej najczęściej deklarują funkcjonariusze ochrony – tak 
uważa ponad 50% z nich. Ma to oczywisty związek z wykonywaną pracą przez 
funkcjonariuszy ochrony wobec, których osadzeni pozwalają sobie na dużo więcej. 
Dodatkowa przeprowadzona analiza statystyczna uwzględniająca płeć osób 
badanych wykazała, że mężczyźni (M = 3,48) istotnie statystycznie częściej niż 
kobiety (M = 3,12) deklarowali, że wiele przypadków naruszających godność 
osobistą funkcjonariuszy nie jest rejestrowanych. Wyniki badań potwierdziły 
powszechnie znaną opinię o stosowniejszym zachowaniu osadzonych wobec 
kobiet funkcjonariuszy, które to niejednokrotnie lepiej tonują niewłaściwe oraz 
agresywne zachowania osadzonych. Naruszanie godności osobistej 
funkcjonariuszek spotyka się także z większym ostracyzmem innych osadzonych 
Następne w kolejności twierdzenie poruszało kwestię ubliżania funkcjonariuszom  
i miało brzmienie: Często spotykam się z ubliżaniem przez osadzonych. Uzyskane 
wyniki zawarte zostały w tabeli nr 9. 

 
Tabela nr 9: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Często spotykam się z ubliżaniem przez osadzonych. 
 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,04 

Ochrony 
M = 2,81 

Inny 
M = 2,20 

Ogółem 
M = 2,46 

1 – nigdy 
liczba 19 16 28 63 

odsetek 22,6% 8,6% 25,5% 16,5% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 47 64 47 158 

odsetek 56,0% 34,2% 42,7% 41,5% 

3 – czasami 
liczba 13 63 24 100 

odsetek 15,5% 33,7% 21,8% 26,2% 

4 – często 
liczba 5 27 7 39 

odsetek 6,0% 14,4% 6,4% 10,2% 
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5 – bardzo 
często 

liczba 0 17 4 21 

odsetek 0,0% 9,1% 3,6% 5,5% 

Ogółem 
liczba 84 187 110 381 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 22,38 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Odpowiedzi na to twierdzenie są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż  
na twierdzenia poprzednie. Zaledwie 15% funkcjonariuszy potwierdza,  
że z ubliżaniem im przez osadzonych spotyka się często i bardzo często,  
a przeciwnego zdania jest aż 58% osób badanych. O ile naruszanie godności 
osobistej zdarza się stosunkowo często to już ubliżanie przez osadzonych nie jest 
tak bardzo powszechnym zjawiskiem. Funkcjonariusze działów ochrony 
statystycznie częściej doświadczają ubliżania przez osadzonych w porównaniu  
z funkcjonariuszami działu penitencjarnego. Wobec strażników skazani zachowują 
się częściej bardziej niewłaściwie niż wobec przedstawicieli innych działów. 
Przyczynę upatrywać można w charakterze wykonywanej pracy – jest ona zwykle 
obsługowa. Uzyskane uśrednione odpowiedzi na to twierdzenie z uwagi na płeć 
osób badanych korespondują w wynikami ustalonymi we wcześniejszym 
twierdzeniu i pokazują, że żeński personel (M = 2,13) jest lepiej traktowany przez 
skazanych niż męski (M = 2,56). Funkcjonariuszki SW rzadziej spotykają się  
z negatywnym zachowaniem osadzonych przejawiającym się ubliżaniem  
w porównaniu z funkcjonariuszami. Kontakt z podkulturą więzienną jest stresujący 
– to kolejne stwierdzenie, wobec którego odnosiły się osoby badane. Uzyskane 
wyniki przedstawione zostały w tabeli 10. 

 

Tabela nr 10: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Kontakt z podkulturą więzienną jest stresujący. 
 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,47 

Ochrony 
M = 2,92 

Inny 
M = 2,85 

Ogółem 
M = 2,80 

1 – nigdy 
liczba 8 9 4 21 

odsetek 9,2% 4,8% 3,7% 5,5% 

2 – bardzo 
rzadko 
 

liczba 38 48 33 119 

odsetek 
43,7% 25,7% 30,6% 31,2% 

3 – czasami 
liczba 33 88 49 170 

odsetek 37,9% 47,1% 45,4% 44,5% 

4 – często 
liczba 8 32 19 59 

odsetek 9,2% 17,1% 17,6% 15,4% 

5 – bardzo 
często 

liczba 0 10 3 13 

odsetek 0,0% 5,3% 2,8% 3,4% 

Ogółem 
liczba 87 187 108 382 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 8,35 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
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Kontakt z podkulturą osadzonych za stresujący często i bardzo często uważa 
niespełna 20% badanych, 36% jest odwrotnego zdania, a 44% uważa, że kontakt 
taki jest stresujący sporadycznie. Wyniki te nie powinny być zaskoczeniem, gdyż  
w przypadku spostrzeganego dużego stresu związanego z kontaktem  
z osadzonymi funkcjonariusze rozważaliby zmianę pracy.

20
 Kontakt z osadzonymi 

jest jednym z pięciu czynników mających wpływ na spostrzegany poziom stresu 
zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Parametry statystyczne zawarte 
w tabeli 10 informują, że funkcjonariusze działu penitencjarnego najsłabiej 
odczuwają stres związany z kontaktem z podkulturą więzienną, co spowodowane 
może być częstością kontaktów i przyzwyczajeniem się do pracy z osadzonymi. 
Najsilniejszy stres odczuwają funkcjonariusze działu ochrony. Częsty kontakt tych 
funkcjonariuszy ze skazanymi obfitować może w liczne możliwości pojawienia się 
sytuacji wywołujących stres. Kolejnym analizowanym twierdzeniem było: Osadzeni 
mają zbyt wielki wpływ na funkcjonowanie zakładu. Wyniki analizy odpowiedzi 
badanych więzienników zawarte zostały w tabeli 11. 

 

Tabela nr 11: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Osadzeni mają zbyt wielki wpływ na funkcjonowanie zakładu. 

 

Częstość 
Liczba osób i 

odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,39 

Ochrony 
M = 3,37 

Inny 
M = 3,59 

Ogółem 
M = 
3,44 

1 – nigdy 
liczba 5 12 4 21 

odsetek 5,7% 6,4% 3,6% 5,4% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 19 37 16 72 

odsetek 21,8% 19,7% 14,3% 18,6% 

3 – czasami 
liczba 21 44 33 98 

odsetek 24,1% 23,4% 29,5% 25,3% 

4 – często 
liczba 21 59 27 107 

odsetek 24,1% 31,4% 24,1% 27,6% 

5 – bardzo 
często 

liczba 21 36 32 89 

odsetek 24,1% 19,1% 28,6% 23,0% 

Ogółem 
liczba 87 188 112 387 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 1,37 p = 0,253 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Ponad połowa badanych funkcjonariuszy uważa, że osadzeni często i bardzo 
często mają zbyt wielki wpływ na funkcjonowanie jednostek penitencjarnych,  
a przeciwnego zdania jest prawie 25% osób badanych. Nie stwierdzono różnic  
w odpowiedzi na to twierdzenie w zależności od działu zatrudnienia. Badana grupa 
jest raczej zgodna w swoich opiniach. Osadzeni poprzez swoje zachowanie  
i roszczeniowość wpływają na działania administracji penitencjarnej. Niestety zbyt 
często oddawane jest im pole do działania. Kolejna poruszana kwestia  
to: Prowokacje więźniów są bardzo uciążliwe a uzyskane wyniki zawarte zostały  
w tabeli nr 12. 

 

                                                           
20

 A. Piotrowski, Zmienne psychospołeczne charakteryzujące funkcjonariuszy Służby Więziennej 
rozważających rezygnację z pracy. (w:) J. Maciejewski, M. Liberadzki (red.), Rekrutacja do grup 
dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu. Wrocław 2011, s. 267-277 
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Tabela nr 12: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Prowokacje więźniów są bardzo uciążliwe. 

 

Częstość 
Liczba osób i 

odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,50 

Ochrony 
M = 3,03 

Inny 
M = 2,82 

Ogółem 
M = 2,85 

1 – nigdy 
liczba 6 14 9 29 

odsetek 7,1% 7,4% 8,3% 7,6% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 42 49 33 124 

odsetek 49,4% 26,1% 30,6% 32,5% 

3 – czasami 
liczba 26 58 42 126 

odsetek 30,6% 30,9% 38,9% 33,1% 

4 – często 
liczba 10 51 16 77 

odsetek 11,8% 27,1% 14,8% 20,2% 

5 – bardzo 
często 

liczba 1 16 8 25 

odsetek 1,2% 8,5% 7,4% 6,6% 

Ogółem 
liczba 85 188 108 381 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 7,86 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Niecałe 27% osób badanych uważa, że prowokacje więźniów są uciążliwe 
często i bardzo często, odwrotnego zdania jest 40% osób spośród badanej grupy. 
Z wywiadów przeprowadzonych z funkcjonariuszami SW wynika, że osadzonym  
po prostu nie opłaca się prowokować, gdyż w ten sposób niewiele mogą zyskać. 
Osoby zatrudnione w dziale penitencjarnym znacznie rzadziej odbierają 
prowokacje osadzonych jako uciążliwe w porównaniu z funkcjonariuszami innych 
działów, zwłaszcza działu ochrony, wobec którego to osadzeni najczęściej 
zachowują się prowokacyjnie i dążą do konfrontacji. Dlatego też należy zadbać  
o to, aby w programach szkoleniowych SW nie zabrakło technik rozwiązywania 
konfliktów i aby nabyte umiejętności były ciągle doskonalone. Następne 
twierdzenie w kwestionariuszu brzmiało: Niepotrzebnie zrezygnowano z wielu kar 
dyscyplinarnych wymierzanych osadzonym. Uzyskane wyniki przedstawione 
zostały w tabeli 13. 

 

Tabela nr 13: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Niepotrzebnie zrezygnowano z wielu kar dyscyplinarnych wymierzanych 
osadzonym. 

 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,54 

Ochrony 
M = 3,94 

Inny 
M = 3,78 

Ogółem 
M = 3,80 

1 – nigdy 
liczba 2 7 2 11 

odsetek 2,3% 3,7% 1,8% 2,8% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 10 7 8 25 

odsetek 11,5% 3,7% 7,2% 6,5% 

3 – czasami 
liczba 33 47 38 118 

odsetek 37,9% 24,9% 34,2% 30,5% 
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4 – często 
liczba 23 56 27 106 

odsetek 26,4% 29,6% 24,3% 27,4% 

5 – bardzo 
często 

liczba 19 72 36 127 

odsetek 21,8% 38,1% 32,4% 32,8% 

Ogółem 
liczba 87 189 111 387 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 4,55 p = 0,011 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Ponad 60% spośród osób badanych uważa, że często i bardzo często 
niepotrzebnie zrezygnowano z wielu kar dyscyplinarnych wymierzanych 
osadzonym, a przeciwnego zdania jest jedynie 10%. Interesującym byłoby 
dowiedzieć się, jakie kary mają funkcjonariusze na myśli. Obecnie nie stosuje się 
już między innymi: kary twardego łoża, ciemnicy, półrocznej celi izolacyjnej, 
dyscyplinarnego pozbawienia wyżywienia, ograniczenia kontaktów z rodziną.

21
 

Badana grupa jest dość jednomyślna w swoich opiniach i nie stwierdzono różnic  
w odpowiedziach na to twierdzenie w zależności od działu zatrudnienia. Kolejne 
twierdzenie poruszało kwestię surowości prawa i miało postać: Polskie prawo jest 
zbyt łagodne dla więźniów. Uzyskane wyniki analizy zawarte zostały w tabeli 14. 

 

Tabela nr 14: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Osadzeni mają zbyt wielki wpływ na funkcjonowanie zakładu. 

 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 4,05 

Ochrony 
M = 4,46 

Inny 
M = 4,46 

Ogółem 
M = 4,37 

1 – nigdy 
liczba 0 0 0 0 

odsetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 6 7 2 15 

odsetek 7,0% 3,7% 1,8% 3,9% 

3 – czasami 
liczba 21 15 14 50 

odsetek 24,4% 7,9% 12,4% 12,9% 

4 – często 
liczba 21 51 26 98 

odsetek 24,4% 27,0% 23,0% 25,3% 

5 – bardzo 
często 

liczba 38 116 71 225 

odsetek 44,2% 61,4% 62,8% 58,0% 

Ogółem 
liczba 86 189 113 388 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 7,85 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Ponad 83% badanych funkcjonariuszy SW jest zdania, że polskie prawo jest 
często i bardzo często zbyt łagodne dla więźniów. Przeciwnego zdania jest 
zaledwie niecałe 4%. Na uwagę zasługuje fakt, że żadna z osób badanych nie 
zaznaczyła odpowiedzi „nigdy”. Wyniki zawarte w tabeli 14 pokazują,  
że za najmniej surowe polskie prawo uważają funkcjonariusze działu 
penitencjarnego – tak uważa blisko 90% z nich. Z pewnością ich częsty kontakt  
z osadzonymi, możliwość obserwacji efektów resocjalizacji prowadzić może  

                                                           
21

 P. Moczydłowski, Więziennictwo – od systemu totalitarnego do demokratycznego, „Przegląd 
więziennictwa polskiego”, 8, 1994 
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do złagodzenia oceny wysokości orzekanych kar na tle funkcjonariuszy innych 
działów. Nie można jednak zapomnieć, że uzyskane wyniki działu penitencjarnego 
i tak są bardzo wysokie. Służba Więzienna poprzez swoje doświadczenie kontaktu 
z osadzonymi, w tym także z recydywistami penitencjarnymi, w kontekście 
wysokości wyroków sądowych, uważa polskie prawo za zdecydowanie zbyt 
łagodne dla osadzonych. Dla porównania wyniki badań przeprowadzonych wśród 
osadzonych pokazują, że 37,1% spośród nich uważa swoją karę za zbyt wysoką,  
a jedynie 0,7% za zbyt niską w stosunku do popełnionego czynu.

22
 Warto 

wspomnieć w tym miejscu o roli mediów, które kreują lęki społeczne wobec 
przestępczości i utrwalają w społeczeństwie poczucie zagrożenia, przez  
co przyczyniają się do żądań zaostrzenia przepisów karnych.

23
 Częste odczuwanie 

zagrożeniem przestępczością nie pokrywa się z faktyczną liczbą przestępstw.
24

 
Kolejne twierdzenie kwestionariusza poruszało problem: Denerwuje mnie, gdy 
osadzeni ubliżają mi. Uzyskane wyniki zawarte zostały w tabeli 15. 

 

Tabela nr 15: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Denerwuje mnie, gdy osadzeni ubliżają mi. 

 

Częstość 
Liczba osób i 

odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,61 

Ochrony 
M = 3,07 

Inny 
M = 2,86 

Ogółem 
M = 
2,91 

1 – nigdy 
liczba 12 15 15 42 

odsetek 14,3% 8,0% 14,3% 11,2% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 32 52 31 115 

odsetek 38,1% 27,8% 29,5% 30,6% 

3 – czasami 
liczba 24 56 27 107 

odsetek 28,6% 29,9% 25,7% 28,5% 

4 – często 
liczba 8 32 17 57 

odsetek 9,5% 17,1% 16,2% 15,2% 

5 – bardzo 
często 

liczba 8 32 15 55 

odsetek 9,5% 17,1% 14,3% 14,6% 

Ogółem 
liczba 84 187 105 376 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 4,23 p = 0,015 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Spośród badanych funkcjonariuszy SW blisko 30% deklaruje, że denerwują 
się, gdy osadzeni im ubliżają, przeciwnego zdania jest ponad 40% osób badanych. 
Wyniki te korespondują z danymi zawartymi w tabeli 13. Zatrudniając się i pracując 
w jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze są świadomi, z kim mają  
do czynienia i nie traktują osobiście zaczepek i wulgarnych wypowiedzi 

                                                           
22

 E. Moczuk, Przestępczość w opiniach osób osadzonych w zakładach karnych województwa 
podkarpackiego. (w:) F. Kozaczuk (red.), Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów 2008 

23
 S. Pawela, Społeczeństwo wobec zjawiska przestępczości. (w:) W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak 
(red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. 
Poznań-Gdańsk-Warszawa 2006 

24
 T. Szymanowski, Postawy społeczeństwa polskiego wobec przestępczości. (w:) W. Ambrozik,  
H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej  
i oczekiwań społecznych. Poznań-Gdańsk-Warszawa 2006 
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osadzonych. Jako kolejną pozycję analizowano twierdzenie: Trudno jest utrzymać 
dyscyplinę u osadzonych. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tabeli 16. 

 

Tabela nr 16: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Trudno jest utrzymać dyscyplinę u osadzonych. 

 

Częstość 
Liczba osób 
i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,81 

Ochrony 
M = 3,37 

Inny 
M = 3,37 

Ogółem 
M = 3,24 

1 – nigdy 
liczba 2 5 1 8 

odsetek 2,3% 2,6% 0,9% 2,1% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 33 32 16 81 

odsetek 37,9% 16,9% 14,8% 21,1% 

3 – czasami 
liczba 36 69 46 151 

odsetek 41,4% 36,5% 42,6% 39,3% 

4 – często 
liczba 11 53 32 96 

odsetek 12,6% 28,0% 29,6% 25,0% 

5 – bardzo 
często 

liczba 5 30 13 48 

odsetek 5,7% 15,9% 12,0% 12,5% 

Ogółem 
liczba 87 189 108 384 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 11,18 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Niewiele, ponad 37% badanych funkcjonariuszy deklaruje, że często i bardzo 
często trudno jest utrzymać dyscyplinę u osadzonych, a przeciwnego zdania jest 
23% spośród badanej grupy. Taki rozkład odpowiedzi nie powinien być 
zaskoczeniem dla osób znających specyfikę pracy w jednostkach penitencjarnych. 
To właśnie wychowawcy zatrudnieni w działach penitencjarnych, z uwagi na swoje 
wykształcenie pedagogiczne i psychologiczne, powinni posiadać stosowne 
umiejętności do utrzymywania właściwego poziomu zachowania u osadzonych. 
Najtrudniej dyscyplinę u osadzonych wyegzekwują osoby zatrudnione w dziale 
służby zdrowia – osadzeni często zapisują się z nudów po poradę lub pomoc 
medyczną. Najwięcej problemów z utrzymaniem dyscypliny mają tradycyjnie 
funkcjonariusze pracujący z młodocianymi. Jak trafnie zauważył jeden  
z dyrektorów ZK, to właśnie młodociani charakteryzują się „dużą fantazją i małą 
wyobraźnią”, przez co utrudniają i tak niełatwą pracę personelu penitencjarnego. 
Badanie przeprowadzone przez Blau i współpracowników wykazało, że satysfakcja 
z pracy więzienników w dużym stopniu uzależniona jest od poziomu dyscypliny  
i kontroli nad osadzonymi, a także od poziomu autorytetu kadry zarządzającej.

25
 

Przeprowadzając badania wśród więzienników, nie można pominąć ważnej kwestii, 
jaką jest liczba osadzonych przypadających na jednego funkcjonariusza. Kolejne 
twierdzenie badawcze miało postać: Jest zbyt dużo skazanych na jednego 
wychowawcę i oddziałowego. Uzyskane wyniki zawarte zostały w tabeli 17. 

 

 
 

                                                           
25

 J. R. Blau, S. C. Light, M. Chamlin, Individual and Contextual Effects on Stress and Job Satisfaction, 
„Work & Occupations”, 13, 1986, s. 131-156 
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Tabela nr 17: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Jest zbyt dużo skazanych na jednego wychowawcę i oddziałowego. 

 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 4,74 

Ochrony 
M = 4,47 

Inny 
M = 4,27 

Ogółem 
M = 4,47 

1 – nigdy 
liczba 0 2 3 5 

odsetek 0,0% 1,1% 2,8% 1,3% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 1 5 3 9 

odsetek 1,2% 2,6% 2,8% 2,3% 

3 – czasami 
liczba 2 16 12 30 

odsetek 2,3% 8,5% 11,0% 7,8% 

4 – często 
liczba 15 45 34 94 

odsetek 17,4% 23,8% 31,2% 24,5% 

5 – bardzo 
często 

liczba 68 121 57 246 

odsetek 79,1% 64,0% 52,3% 64,1% 

Ogółem 
liczba 86 189 109 384 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 7,77 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Blisko 90% osób badanych deklaruje, że na jednego funkcjonariusza często  
i bardzo często przypada zbyt dużo osadzonych. Na problem zbyt dużej liczby 
osadzonych, przypadających na jednego funkcjonariusza najczęściej uwagę 
zwracają funkcjonariusze działu penitencjarnego, najrzadziej zaś osoby 
zatrudnione w dziale finansowym. Aktualnie remedium na to mają być odziały 
penitencjarne, które spowodują odciążenie personelu działu penitencjarnego  
od obowiązków, jakie mogą być wykonane przez osoby z innych działów. Problem 
nadmiernej ilości osadzonych w stosunku do funkcjonariuszy poruszany był  
w literaturze przedmiotu wielokrotnie. Według statystyk SW w Polsce na jednego 
funkcjonariusza przypada 2,84 więźnia, a w Danii 1,14.

26
 Wcześniej 

niejednokrotnie zdarzało się, że w porze nocnej na jednego strażnika przypadało 
ok. 100 osadzonych. Jako kolejnym analizowanym twierdzeniem  
w kwestionariuszu było: Kary dyscyplinarne są mało skuteczne dla utrzymania 
dyscypliny wśród osadzonych. Uzyskane dane przedstawione zostały w tabeli 18. 

 

Tabela nr 18:. Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Kary dyscyplinarne są mało skuteczne dla utrzymania dyscypliny wśród 
osadzonych. 

 

Częstość 
Liczba osób i 

odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 3,42 

Ochrony 
M = 3,89 

Inny 
M = 3,62 

Ogółem 
M = 3,71 

1 – nigdy 
liczba 1 1 1 3 

odsetek 1,1% 0,5% 0,9% 0,8% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 11 13 13 37 

odsetek 12,6% 7,0% 12,0% 9,7% 

3 – czasami 
liczba 38 57 35 130 

odsetek 43,7% 30,6% 32,4% 34,1% 
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4 – często 
liczba 24 48 35 107 

odsetek 27,6% 25,8% 32,4% 28,1% 

5 – bardzo 
często 

liczba 13 67 24 104 

odsetek 14,9% 36,0% 22,2% 27,3% 

Ogółem 
liczba 87 186 108 381 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 7,43 p = 0,001 
Źródło: opracowanie własne. 
 

W grupie badanych funkcjonariuszy SW pogląd, że kary dyscyplinarne  
są mało skuteczne dla utrzymania dyscypliny u osadzonych często i bardzo często 
deklaruje 53% badanej grupy, a przeciwnego zdania jest zaledwie 10%. Kary 
dyscyplinarne za najmniej skuteczne oceniane są przez funkcjonariuszy działu 
ochrony. To im, z uwagi na charakter wykonywanej pracy, najtrudniej 
wyegzekwować jest odpowiedni poziom dyscypliny u osadzonych. Ponieważ  
to pracownicy działu ochrony dbają w największym stopniu o porządek na terenie 
jednostek, spodziewać się należy, że koszty psychologiczne egzekwowania 
dyscypliny są znaczne. Dane te doskonale korespondują z wynikami 
przedstawionymi w tabeli 13. Niska skuteczność kar dyscyplinarnych powodować 
może frustrację u personelu, a w efekcie niechęć do ich stosowania. Jak w takim 
razie korygować niewłaściwe zachowania więźniów? Kolejne twierdzenie 
kwestionariusza miało brzmienie: Więźniowie uzależnieni są bardzo stresujący. 
Uzyskane wyniki analizy częstości zawarte zostały w tabeli 19. 

 

Tabela nr 19: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  
do twierdzenia: Więźniowie uzależnieni są bardzo stresujący. 

 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,77 

Ochrony 
M = 3,22 

Inny 
M = 3,26 

Ogółem 
M = 3,13 

1 – nigdy 
liczba 2 6 3 11 

odsetek 2,3% 3,2% 2,8% 2,9% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 36 30 23 89 

odsetek 41,4% 15,9% 21,3% 23,2% 

3 – czasami 
liczba 30 85 37 152 

odsetek 34,5% 45,0% 34,3% 39,6% 

4 – często 
liczba 18 51 32 101 

odsetek 20,7% 27,0% 29,6% 26,3% 

5 – bardzo 
często 

liczba 1 17 13 31 

odsetek 1,1% 9,0% 12,0% 8,1% 

Ogółem 
liczba 87 189 108 384 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 8,58 p = 0,000 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Wyniki przedstawione w tabeli 19 pokazują, że proporcje odpowiedzi 
rozkładają się symetrycznie. Prawie 35% badanych funkcjonariuszy uważa,  
że więźniowie uzależnieni są często i bardzo często stresujący, a przeciwnego 
zdania jest 26% osób badanych. Według szacunków SW około 5% populacji 
osadzonych uzależnionych jest od narkotyków. Więźniowie uzależnieni jako 
najbardziej stresujący uznawani są przez pracowników działu służby zdrowia, 



297 
____________________________________________________________________________

 

natomiast najmniej za funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Z pewnością 
czynnikiem różnicującym będzie tu nie tylko przygotowanie zawodowe, ale także 
charakter wykonywanej pracy. Osadzeni uzależnieni funkcjonują  
w charakterystyczny sposób i koniecznym jest stosowanie wobec nich 
odpowiednich technik interwencyjnych. Osoby uzależnienie od alkoholu lub/i 
substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami osobowości  
i niepełnosprawnością umysłową odbywają karę w systemie terapeutycznym.  
Z relacji więzienników wynika, że najtrudniej pracuje się z osadzonymi  
z uzależnieniem krzyżowym, a możliwości terapii odwykowej realizowanej  
na terenie jednostek penitencjarnych są bardzo ograniczone. Ostatnie twierdzenie 
miało postać: Osadzeni z chorobami psychicznymi są dla mnie bardzo uciążliwi. 
Uzyskane wyniki zawarte zostały w tabeli 20. 

 

Tabela nr 20: Rozkład liczbowy i procentowy osób badanych odnoszących się  

do twierdzenia: Osadzeni z chorobami psychicznymi są dla mnie bardzo uciążliwi. 
 

Częstość 
Liczba osób 

i odsetek 
odpowiedzi 

Penitencjarny 
M = 2,85 

Ochrony 
M = 2,98 

Inny 
M = 2,85 

Ogółem 
M = 2,91 

1 – nigdy 
liczba 3 13 11 27 

odsetek 3,4% 6,9% 10,3% 7,0% 

2 – bardzo 
rzadko 

liczba 35 51 27 113 

odsetek 39,8% 27,1% 25,2% 29,5% 

3 – czasami 
liczba 27 67 43 137 

odsetek 30,7% 35,6% 40,2% 35,8% 

4 – często 
liczba 18 40 19 77 

odsetek 20,5% 21,3% 17,8% 20,1% 

5 – bardzo 
często 

liczba 5 17 7 29 

odsetek 5,7% 9,0% 6,5% 7,6% 

Ogółem 
liczba 88 188 107 383 

odsetek 100% 100% 100% 100% 

F = 0,78 p = 0,458 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad 27% spośród badanej grupy uważa, że osadzeni z chorobami 
psychicznymi są często i bardzo często uciążliwi, a przeciwnego zdania jest 36% 
badanej grupy. Nie stwierdzono statystycznych różnic w odpowiedzi  
na to twierdzenie w zależności od działu zatrudnienia. Ponieważ osadzonymi  
z chorobami psychicznymi zajmuje się odpowiednio przeszkolony personel, 
dlatego uzyskane wyniki nie powinny być zaskakujące. Większość specjalistów 
podaje, że u osób chorych psychiczne i dokonujących czynów zabronionych 
najczęściej rozpoznano schizofrenię, zazwyczaj popełniają oni czyny o dużej 
szkodliwości społecznej, ich zachowanie cechuje się nasiloną brutalnością,  
a ofiarami przestępstw są zwykle osoby najbliższe sprawcy.

27
 Świadomość 

sposobu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi jest podstawą  
do efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności. 

                                                           
27

 M. Gordon, Chorzy psychicznie w warunkach izolacji więziennej – wybrane problemy. (w:) W. 
Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej 
polityki karnej i oczekiwań społecznych. Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008 
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Podsumowanie 
Praca więziennika nie należy do zawodów łatwych. Stałe przebywanie  

w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi skazanymi niejednokrotnie za brutalne 
przestępstwa powodować może liczne obciążenia psychologiczne. Zakłady karne 
to miejsce, gdzie według ustawy o Służbie Więziennej dokonywać się powinien 
proces resocjalizacji osadzonych. Nie zawsze jest on możliwy, czy to z powodu 
braku odpowiednich środków i zasobów lub też z powodu oporu samych 
osadzonych. Przeprowadzone badanie pokazało, że w opinii więzienników główną 
funkcją kary jest izolacja, a nie resocjalizacja. Osoby badane zgodnie podzielają 
pogląd, że skazanym przysługuje za dużo praw, przez co ich zachowania  
są nadmiernie roszczeniowe, a kary i raporty dotyczące ich niewłaściwego 
zachowania są mało skuteczne. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
naruszania nietykalności fizycznej więzienników, kiedy to często zdarzenie nie 
pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Jest to o tyle niepokojące, że skazani  
z roku na rok stają się coraz bardziej brutalni. Funkcjonariusze Służby Więziennej 
krytycznie i dość jednorodnie oceniają funkcjonowanie populacji osadzonych. 
Uzyskane wyniki są bardzo wysokie i ukazują z jednej strony małą wiarę 
więzienników w resocjalizację, a z drugiej strony wielki trud pracy jaki jest ich 
udziałem. Spora liczba przejawianych przez nich opinii wobec skazanych pokrywa 
się z opiniami podzielanymi przez społeczeństwo. Wieloletni kontakt, 
doświadczenie i obserwacje przestępców powodują, że osoby zatrudnione  
w SW bardzo krytycznie oceniają osadzonych oraz możliwości ich readaptacji 
społecznej. Optymistycznym jest fakt, że najwięcej nadziei pokładają w nich 
funkcjonariusze działu penitencjarnego. Gdyby nie ich poświęcenie, wytrwała, 
ciężka i często niewdzięczna praca, nie udałoby się uratować nawet tych 
nielicznych, których przynajmniej czasowo odrzuciło społeczeństwo. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu było ukazanie w jaki sposób funkcjonariusze Służby 

Więziennej oceniają aktualną populację osadzonych oraz możliwości resocjalizacji. 
Z zebranych danych wynika, że przestępcy popełniający coraz brutalniejsze 
przestępstwa niechętnie poddają się resocjalizacji, która w opinii personelu jest 
nieskuteczna.  

 
Summary 
The purpose of the article was to show how the Prison Service officials 

estimate the current population of inmates and the possibility of rehabilitation.  
The collected data show that the offender committed the brutal crime increasingly 
reluctant to undergo rehabilitation, which in the opinion of the staff is ineffective. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A POZIOM PSYCHOPATII 
U SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH Z ART. 197  

KODEKSU KARNEGO 
 
 
Wprowadzenie 
Sprawcy przestępstw seksualnych często wykazują cechy typowe dla 

osobowości psychopatycznej np. brak empatii, co powoduje trudności  
w uświadomieniu sobie uczuć, emocji własnych i innych, jak również deficyty  
we współodczuwaniu. Interesująca byłaby ocena poziomu inteligencji 
emocjonalnej, a także poziomu psychopatii u sprawców przestępstw seksualnych  
z art. 197 kodeksu karnego, jak również określenie związku pomiędzy zmiennymi, 
co było przedmiotem niniejszych badań. Przestępstwa seksualne określane  
są jako typy zachowań ludzkich (wraz z ich skutkami), które powiązane  
są z życiem seksualnym człowieka i są zakazane przez ustawodawstwo karne.

1
 

Czyny seksualne niezgodne z prawem można podzielić na: 
1) „obcowanie płciowe pozbawione cech faktycznej dobrowolności ze strony 

jednego z partnerów (zgwałcenie, wyzyskanie braku świadomości, 
bezradności, zależności, krytycznej sytuacji); 

2) pedofilia (czyny erotyczne względem nieletnich); 
3) ekshibicjonizm (zachowania seksualne przejawiane publicznie lub  

w obecności dzieci); 
4) kazirodztwo; 
5) rozpowszechnianie przedmiotów pornograficznych; 
6) przestępstwa stymulujące w jakiś sposób uprawianie prostytucji przez inną 

osobę (stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo)”.
2
 

Gwałt jako jeden z czynów seksualnych niezgodnych z prawem, przez kodeks 
karny traktowany jest jako przestępstwo przeciw wolności seksualnej  
i obyczajowości. Mówi o tym art. 197 kodeksu karnego: 

§1. „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę 
do obcowania płciowego podlega karze pozbawienia wolności od roku  
do lat 10; 

§2. Jeżeli sprawca w sposób określony w §1, doprowadza inną osobę  
do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej 
czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; 

§3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub 2, 
działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inna osobą, 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

3
 

Gwałt jest aktem agresji. Ten rodzaj przestępstwa seksualnego nie jest 
motywowany przez przyjemność seksualną.

4
 Należy do czynów 

                                                           
1
 L. Lernell, Przestępczość seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne. (w:) K. Imieliński (red.), 
Seksuologia społeczna, PWN. Warszawa 1974, s. 341-453 

2
 Ibidem, s. 343 

3
 J. Wojciechowski, Kodeks Karny, Wydawnictwo LIBRATA. Warszawa 1997, s. 343 

4
 G. Bonnet, Perwersje seksualne, GWP. Gdańsk 2006 
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pseudoseksualnych. Ich przyczyną jest wrogość, chęć dominacji i perwersyjna 
rozkosz, która płynie z zadawania bólu.

5
 Seks nie doprowadza sprawcy  

do zaspokojenia seksualnego jest tylko sposobem na wyrażenie gniewu, a także 
wymuszenie uległości i upokorzenie ofiary.

6
 W sytuacji gwałtu mamy do czynienia 

z agresją wrogą (gniewną), gdyż cierpienie ofiary jest celem sprawcy.
7
 

Z danych z piśmiennictwa wynika, iż sprawcami przestępstw seksualnych  
są najczęściej młodzi mężczyźni w wieku do 24 lat.

8
 Są to osoby bez 

wykształcenia, nie pracujące, najczęściej pozostające w stanie wolnym.
9
 

Badania Dwyera i Anbersona
10

 doprowadziły do opracowania 
charakterystycznych cech i wzorców zachowania sprawców przestępstw 
seksualnych. 

Typowymi wydarzeniami z okresu wczesnego dzieciństwa sprawców 
zgwałcenia są doznania urazu seksualnego.

11
 Osoba taka mogła być zmuszana 

np. do rozbierania się przed wymierzeniem surowej kary przez rodzica. Wielu 
sprawców tego typu mogło być także wykorzystywanych seksualnie  
w dzieciństwie.

12
 Relacje z ojcem u agresorów seksualnych charakteryzowały się 

ograniczeniem kontaktu lub nawet nieobecnością ojca i brakiem zainteresowania  
z jego strony.

13
 Dorastali i rozwijali się bez męskiego wzorca. Matki cechowały się 

nadmierną opiekuńczością, były dominujące. Sprawcy zgwałceń bardzo często  
na swoje żony wybierają kobiety podobne do swoich matek, dlatego też  
w związkach małżeńskich są podporządkowani swoim żonom. Odbiciem trudnej 
sytuacji w rodzinie są patologiczne zachowania w dzieciństwie.

14
 McDonald 

nazywa to „stałą triadą zachowań”. Triada ta obejmuje „patologiczne moczenie się, 
fascynacje ogniem i podpalenia oraz znęcanie się nad słabszymi, zwierzętami 
bądź ludźmi”.

15
 Sprawców przestępstw seksualnych cechuje pasywność. Bierność 

staje się sposobem reagowania w ich życiu. Jest to konsekwencja 
nadopiekuńczości matki i braku męskiego wzorca. Charakteryzują się także niską 
samooceną

16
 i wysokim samokrytycyzmem. Jest to spowodowane brakiem 

akceptacji lub odrzuceniem przez osoby znaczące. Mają poczucie mniejszej 
wartości i pewności siebie. Postrzegają swoje niezgodne z prawem zachowania 
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seksualne jako niezależne od ja (od nich). Nie czują się odpowiedzialni za swoje 
czyny. Związane jest to z charakterystyczną dla nich dysocjacją między sferą 
seksualną, a resztą osobowości. Występują u nich również cechy dyssocjalne 
(psychopatyczne), takie jak: trudności w przewidywaniu rezultatów swojego 
działania i nieumiejętność wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń, 
zmienność i niezdecydowanie, a także brak trwałych partnerskich relacji.

17
 Cechuje 

ich również stłumiony gniew, gdyż przez większość życia reagują w sposób 
pasywny. Manipulacja otoczeniem jest dla nich niezbędnym mechanizmem 
służącym do ukrycia dewiacyjnych skłonności.

18
 Mechanizmami obronnymi jakimi 

się posługują jest projekcja i represja. Mechanizm projekcji służy  
im do przerzucania tego, czego nie tolerują w sobie na innych. Do sprawców 
przestępstw seksualnych odnoszą się z pogardą, nie identyfikują się z nimi. 
Natomiast mechanizmem represji posługują się, by wypierać, stłumić swoje 
fantazje i myśli seksualne, co ich zdaniem uchroni ich od zachowań seksualnych 
niezgodnych z prawem.

19
 Gwałciciele posiadają tzw. przestępczy rdzeń 

osobowości,
20

 określany przez Schoemakera,
21

 jako zespół wartości i postaw, 
który dominuje i kieruje zachowaniem jednostki. W koncepcji przestępczego 
rdzenia osobowości niektórzy autorzy dostrzegają przejawy psychopatii  
w przestępczej działalności.

22
 Sprawcy przestępstw seksualnych są często 

psychopatami. Cechuje ich wysoki poziom egocentryzmu,
23

 płytkość emocjonalna  
i brak współczucia wobec innych. Na zewnątrz są często osobnikami nieśmiałymi, 
spokojnymi i małomównymi. Nie mają satysfakcjonujących kontaktów seksualnych, 
są przekonani o jakiejś swojej ułomności w tej sferze. Zazwyczaj boją się kobiet  
i ich nienawidzą. Związane jest to z przeżywanymi frustracjami na tym punkcie. 
Mogą żywić wrogość do swojej matki, która nie jest do końca uświadomiona.

24
 

Starowicz
25

 zwraca uwagę, iż zgwałcenie może stanowić formę przesunięcia 
agresji z osoby matki lub innej znaczącej kobiety na kobietę, która jest jej 
symbolem. 

Wśród skazanych na kary więzienia 15-25% osób wykazuje cechy 
psychopatyczne.

26
 Wśród gwałcicieli 16% ma osobowość psychopatyczną.

27
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W badaniach Gierowskeigo, w których grupą eksperymentalną było  
50 mężczyzn – gwałcicieli, 25 psychopatów i 25 niepsychopatów stwierdzono,  
iż psychopatia jest zaburzeniem osobowości, które zwiększa tendencje  
do przestępstw seksualnych. Wyniki potwierdziły, że wraz ze wzrostem poziomu 
psychopatii wzrasta liczba czynników ryzyka przemocy seksualnej.

28
 

Inteligencja emocjonalna to umiejętności przetwarzania informacji 
emocjonalnych.

29
 Są to zdolności osobiste jednostki w spostrzeganiu, rozumieniu  

i wyrażaniu stanów emocjonalnych własnych, a także innych ludzi, jak i zdolności 
wykorzystywania własnych emocji oraz radzenia sobie z uczuciami innych osób.

30
 

Brak inteligencji emocjonalnej może prowadzić do przemocy. Potwierdziły  
to polskie badania przeprowadzone w szkołach podstawowych w Krakowie. 
Stwierdzono, że zachowania agresywne bezpośrednie proste, takie jak: 
popychanie dotyczyły 48,4% uczniów, kopanie 21%, kradzieże 11,9%. Zachowania 
agresywne bezpośrednie złożone, jak np. bicie dzieci odnotowano u 23,5% 
uczniów.

31
 

Badania poziomu inteligencji emocjonalnej przeprowadzone wśród studentów 
obojga płci wykazały, iż wysoki poziom inteligencji emocjonalnej koreluje ujemnie  
z angażowaniem się w ryzykowne zachowania, włączając w to przejawy agresji, 
zachowania o charakterze seksualnym i kryminalnym.

32
 

W ciągu ostatnich kilku lat nie ukazała się w Polsce żadna pozycja 
literaturowa dotycząca sprawców przestępstw seksualnych z art. 197. Zatem 
interesujące i znaczące dla rozwoju nauki byłoby przeprowadzenie badań 
związanych z pomiarem inteligencji emocjonalnej w tej grupie sprawców, u których 
zachowania agresywne są powszechne. Szczególnie ciekawe byłoby badanie 
koncentrujące się na pomiarze inteligencji emocjonalnej u sprawców przestępstw 
seksualnych z inklinacjami psychopatycznymi i określenie związku między tymi 
dwoma zmiennymi, czego dotyczy poniższe badanie. 

 
Cel, problem i hipotezy badawcze 
Celem niniejszej pracy było ustalenie poziomu psychopatii i poziomu 

inteligencji emocjonalnej u sprawców przestępstw seksualnych z art. 197 kodeksu 
karnego, a także określenie związku pomiędzy zmiennymi. 

Problem badawczy koncentruje się wokół następujących pytań: 
1. Jaki jest poziom inteligencji emocjonalnej u sprawców przestępstw 

seksualnych z art. 197? 
2. Jaki jest poziom psychopatii u sprawców przestępstw seksualnych  

z art. 197? 
3. Czy istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem inteligencji 

emocjonalnej? 
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4. Czy istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem zdolności 
do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i działania? 

5. Czy istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem zdolności 
do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych? 

6. Czy istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem zdolności 
do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych 
emocji? 

Przyjęto następujące hipotezy badawcze: 
H1: Sprawcy przestępstw seksualnych posiadają inklinacje psychopatyczne; 
H2: Sprawcy przestępstw seksualnych nie osiągają wysokiego poziomu 

inteligencji emocjonalnej; 
H3: Istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem inteligencji 

emocjonalnej; 
H4: Istnieje związek między poziomem bezwzględności w samolubnym 

wykorzystywaniu innych ludzi (I czynnik psychopatii) a poziomem 
inteligencji emocjonalnej; 

H5: Istnieje związek między poziomem chronicznej skłonności do 
antysocjalnych zachowań (II czynnik psychopatii) a poziomem inteligencji 
emocjonalnej; 

H6: Istnieje związek pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej badanych 
mierzonej dwoma kwestionariuszami INTE i DINEMO; 

H7: Sprawcy przestępstw seksualnych z art. 197 z wyższym (30 i powyżej  
30 pkt.) poziomem psychopatii mają niski poziom inteligencji emocjonalnej; 

H8: Sprawcy przestępstw seksualnych z art. 197 o niższym (od 10 do 29 pkt.) 
poziomie psychopatii mają wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż 
sprawcy przestępstw seksualnych o wyższym wskaźniku psychopatii; 

H9: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do wykorzystywania emocji w celu 
wspomagania myślenia i działania; 

H10: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do rozpoznawania emocji; 

H11: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do rozpoznania, rozumienia i respektowania 
emocji innych; 

H12: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do uświadamiania sobie, rozumienia, 
respektowania i wyrażania własnych emocji. 

Wyniki podjętego badania potwierdziły związek pomiędzy poziomem 
psychopatii a poziomem inteligencji emocjonalnej w grupie gwałcicieli. 
Przeprowadzone badanie świadczy o tym, iż sprawcy przestępstw seksualnych 
mają deficyty emocjonalne, co jest ściśle związane z przejawianiem cech 
psychopatycznych. 

 
Metoda 
Mierzone zmienne i narzędzia 
Przedmiotem badań typu korelacyjnego była empiryczna weryfikacja związku 

między takimi zmiennymi, jak: 
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Zmienna zależna – poziom inteligencji emocjonalnej u sprawców przestępstw 
seksualnych z art. 197 kodeksu karnego. 

Inteligencja emocjonalna to umiejętności przetwarzania informacji 
emocjonalnych. Są to zdolności osobiste jednostki w spostrzeganiu, rozumieniu  
i wyrażaniu stanów emocjonalnych własnych, a także innych ludzi, jak i zdolności 
wykorzystywania własnych emocji oraz radzenia sobie z uczuciami innych osób. 

Wskaźnikami zmiennej zależnej były wyniki ogólne i wyniki czynnikowe 
uzyskane w kwestionariuszach DINEMO i INTE. Czynniki w inwentarzu DINEMO 
to: INNI i JA. 

INNI – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych 
ludzi; 

JA – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  
i wyrażania własnych emocji. 

Czynniki w kwestionariuszu INTE to: Czynnik I to zdolność  
do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i działania oraz czynnik 
II to zdolność do rozpoznawania emocji. 

Zmienna niezależna – poziom psychopatii u sprawców przestępstw 
seksualnych z art. 197 kodeksu karnego. 

Psychopatia to zaburzenie struktury osobowości o charakterze trwałym. 
Zaburzenie to wiąże się z obecnością trzech deficytów psychicznych: lęku (defekt 
emocjonalny polegający na braku przyswajania norm społecznych i moralnych 
oraz brak empatii), uczenia się i relacji interpersonalnych (relacje oparte wyłącznie 
na przydatności innych do własnych celów i potrzeb, płytkie związki). 

Wskaźnikami zmiennej niezależnej były wyniki ogólne i wyniki czynnikowe 
uzyskane w kwestionariusza PCL-R otrzymane podczas wywiadu, a także akta 
spraw oraz informacje od pracowników Zakładu Karnego: psychologów lub 
wychowawców. 

Czynniki w kwestionariuszu PCL-R to: bezwzględność w samolubnym 
wykorzystywaniu innych ludzi oraz chroniczna skłonność do antysocjalnych 
zachowań. 

Poziom badanych zmiennych został określony przy pomocy następujących 
narzędzi: 

1) Kwestionariusz PSYCHOPATHY CHECKLIST – REVISED (PCL-R) 
Stworzony został przez Roberta Hare’a. PCL-R służy do oszacowania 

natężenia cech psychopatycznych u ludzi.
33

 Na ten konstrukt osobowościowy 
składają się dwa główne czynniki: bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu 
innych ludzi oraz chroniczna skłonność do antysocjalnych zachowań.

34
 Narzędzie 

składa się z 20 itemów, po 10 itemów dla każdego czynnika. Każdemu itemowi 
przypisuje się od 0 do 2 punktów, w zależności od tego, czy dany item: wcale nie 
odnosi się do danej osoby (0 pkt.), odnosi się częściowo lub w małym nasileniu  
(1 pkt.), odnosi się całkowicie (2 pkt.). Osoba badana uzyskuje od 0 do 40 pkt.

35
 

Na podstawie uzyskanych punktów osobę można umieścić w jednym  
z przedziałów: 0 do 9 pkt. – brak cech psychopatycznych, 10 do 19 pkt. – 
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nieznaczne symptomy psychopatii, 20 do 29 pkt. – umiarkowana psychopatia,  
30 do 40 pkt. – osobowość psychopatyczna. 

Analizy statystyczne przeprowadzone przez Hare’a wykazały wysoką trafność 
i rzetelność tego kwestionariusza. 

Ustrukturalizowany wywiad – źródło informacji do kwestionariusza PCL-R; 
Akta spraw – źródło informacji do kwestionariusza PCL-R; 
Informacje uzyskane od pracowników Zakładu Karnego: psychologów 

lub wychowawców – źródło informacji do kwestionariusza PCL-R; 
2) Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE 
Stworzony został przez Nicole S. Schutte, Johna M. Malouff’a, Lene E. Hall  

i Donalda J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheima. Autorkami 
polskiej adaptacji są Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworska i Anna Matczak.

36
 

INTE służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność  
do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji,  
a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym 
oraz cudzym działaniem. Kwestionariusz INTE składa się z 33 pozycji, które mają 
charakter stwierdzeń. Minimalny wynik w INTE wynosi 33 punkty, a maksymalny 
165 punktów. Oprócz wyniku ogólnego można uzyskać dwa osobne wyniki 
czynnikowe. Czynnik I to zdolność do wykorzystywania emocji w celu 
wspomagania myślenia i działania oraz czynnik II to zdolność do rozpoznawania 
emocji. Współczynniki alfa Cronbacha dla prób normalizacyjnych zawierają się  
w granicach 0,82-0,91. Zewnętrzną trafność sprawdzono odnosząc wyniki 
kwestionariusza INTE do wyników kwestionariusza DINEMO, PKIE oraz SIE-T.

37
 

3) Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO 
Stworzony został przez Annę Matczak, Aleksandrę Jaworowską, Annę 

Ciechanowicz, Joannę Stańczak i Ewę Zalewską.
38

 Dinemo służy do pomiaru 
podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności  
do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, 
respektowania ich i rozumienia ich funkcji. Inwentarz ten składa się z 33 pozycji, 
zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji oraz czterech 
różnych sposobów reagowania. Maksymalny wynik łączny DINEMO wynosi 33. 
Kwestionariusz ten pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do wyniku 
ogólnego oraz wyników w dwóch skalach czynnikowych: INNI i JA. INNI – zdolność 
do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi. JA – zdolność 
do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji. 
Współczynniki alfa Cronbacha dla prób normalizacyjnych zawierają się  
w granicach 0,61-0,81.

39
 

 
Przebieg badania i osoby badane 
Badanie zostało przeprowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 o zaostrzonym 

rygorze we Wrocławiu w okresie 3 tygodni. W badaniu wzięło udział 31 mężczyzn 
spośród 42 (11 nie wyraziło zgody na udział w badaniach) sprawców przestępstw 
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seksualnych z art. 197 kodeksu karnego, niezależnie od rodzaju gwałtu, w wieku 
od 21 do 60 roku życia. 

Osoby badane zostały poinformowane, iż przeprowadzane badanie jest 
anonimowe, a jego wyniki służyć będą jedynie celom badawczym. Badanym 
wyjaśniono cel i przebieg badania. Charakterystykę badanych pod względem 
danych demograficznych przedstawia graficznie tabela 1. 

 

Tabela nr 1: Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy 
 

Zmienne  N % 

Wykształcenie podstawowe 12 38,71 

zawodowe 12 38,71 

średnie 6 19,35 

wyższe 1 3,23 

Stan cywilny żonaty 4 12,90 

rozwiedziony 9 29,03 

kawaler 18 58,07 

Miejsce zamieszkania wieś 8 25,81 

małe miasto 9 29,03 

średnie miasto 8 25,81 

duże miasto 6 19,35 

Rodzaj przestępstwa z art. 197 jednorazowy gwałt 23 74,19 

zbiorowy 4 12,90 

wielokrotny 4 12,90 
 

Wyniki badań i dyskusja 
Do analizy statystycznej wyników badań zastosowano korelację r Pearsona 

dla zmiennych: psychopatia i inteligencja emocjonalną. Aby sprawdzić, jak poziom 
psychopatii różnicuje wartości zmiennych (poziom inteligencji emocjonalnej) 
wykorzystano test t-Studenta. 

Wyniki badań kształtują się następująco tabela 2.    
 

Tabela nr 2: Analiza istotności związków pomiędzy wynikami PCL-R i INTE oraz 

podskalami obu metod, a także pomiędzy wynikami DINEMO i INTE i podskalami tych 
narzędzi 

 

 
INTE 

IO EM RE 

PCL-R 

P  -0,91(**) -0,89(**) -0,74(**) 

BW -0,89(**) -0,84(**) -0,73(**) 

AZ  -0,84(**) -0,87(**) -0,67(**) 

DINEMO 

DO  0,92(**)  0,84(**)  0,87(**) 

INNI  0,86(**)  0,75(**)  0,87(**) 

JA  0,82(**)  0,79(**)  0,71(**) 

Wskaźniki korelacji r Pearsona 
Poziom istotności *p<0,05 ** p< 0,01 
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INTE – kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 
IO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w INTE 
EM - czynnik 1 – zdolność do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia 
i działania 
RE – czynnik 2 – zdolność do rozpoznawania emocji 
 
PCL-R – kwestionariusz PSYCHOPATHY CHECKLIST-REVISED 
P – ogólny poziom psychopatii 
BW – czynnik 1 – bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu innych 
AZ – czynnik 2 – chroniczna skłonność do antysocjalnych zachowań 
 
DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 
DO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w DINEMO 
INNI – czynnik 1 – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji 
innych 
JA – czynnik 2 – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  
i wyrażania własnych emocji 

 

W grupie sprawców przestępstw seksualnych z art. 197 zachodzą bardzo 
istotne (p< 0,01) ujemne korelacje pomiędzy poziomem psychopatii a poziomem 
inteligencji emocjonalnej mierzonej kwestionariuszem INTE. 

Im wyższy ogólny poziom psychopatii (P) u osób badanych lub dwóch z jej 
czynników tj. bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu innych ludzi (BW)  
i chroniczna skłonność do antysocjalnych zachowań (AZ), tym niższy ogólny 
poziom inteligencji emocjonalnej (IO) i jej czynników takich jak: zdolność  
do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia i działania (EM) oraz 
zdolność do rozpoznawania emocji (RE). 

W grupie sprawców przestępstw seksualnych zachodzą także bardzo istotne 
(p<0,01), ale dodatnie korelacje pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej 
mierzonej dwoma kwestionariuszami INTE i DINEMO. Silnie dodatnie korelacje 
świadczą o tym, że im wyższy ogólny poziom inteligencji emocjonalnej (IO)  
w kwestionariuszu INTE i w jego dwóch czynnikach (EM) i (RE), tym wyższy 
ogólny poziom inteligencji emocjonalnej (DO)  

w kwestionariuszu DINEMO i jego czynnikach: zdolność do rozpoznawania, 
rozumienia i respektowania emocji innych (INNI) i zdolność do uświadamiania 
sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji (JA). 

Kolejnym etapem była analiza korelacji między poziomem psychopatii  
a poziomem inteligencji emocjonalnej mierzonej kwestionariuszem DINEMO  
w badanej grupie. Uzyskane wyniki przedstawia tabela 3. 

 

Tabela nr 3: Analiza istotności związków pomiędzy wynikami PCL-R i DINEMO oraz 

podskalami obu metod 
 

PCL 
DINEMO 

DO INNI JA 

P -0,90(**) -0,80(**) -0,84(**) 

BW -0,86(**) -0,77(**) -0,80(**) 

AZ -0,85(**) -0,76(**) -0,81(**) 

Wskaźniki korelacji r Pearsona 
Poziom istotności * p<0,05 ** p< 0,01 
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PCL-R – kwestionariusz PSYCHOPATHY CHECKLIST-REVISED 
P – ogólny poziom psychopatii 
BW – czynnik 1 – bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu innych 
AZ – czynnik 2 – chroniczna skłonność do antysocjalnych zachowań 
 
DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 
DO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w DINEMO 
INNI – czynnik 1 – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji 
innych 
JA – czynnik 2 – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  
i wyrażania własnych emocji 

 

W grupie sprawców przestępstw seksualnych z art. 197 zachodzą bardzo 
istotne (p< 0,01) ujemne korelacje pomiędzy poziomem psychopatii a poziomem 
inteligencji emocjonalnej mierzonej kwestionariuszem DINEMO. Stwierdzono 
bardzo istotny związek między wysokim, ogólnym poziomem psychopatii (P) i jej 
czynnikami (BW) i (AZ) a niskim, ogólnym poziomem inteligencji emocjonalnej i jej 
czynnikami (INNI) i (JA). Aby sprawdzić, jak poziom psychopatii różnicuje wartości 
zmiennych wykonano test t-Studenta, którego wyniki i statystyki opisowe 
zamieszczono w tabeli 4 i 5 oraz wykresie 1. 

 

Tabela nr 4: Porównanie średnich wyników analizowanych zmiennych przy różnym 

poziomie psychopatii  
 

Zmienne Poziom 
psychopatii 

N% Średnia(M) Odchylenie 
standardowe(SD) 

INTE IO niższy  12   38,71     122,25    16,12 

wyższy 19   61,29     79,84         14,14 

EM niższy  12   38,71     59,00        8,67 

wyższy 19   61,29     41,21        6,95 

RE niższy  12   38,71     43,83    7,32 

wyższy 19   61,29     25,89          9,35 

DINEM
O 

DO niższy  12   38,71     16,58      2,15 

wyższy 19   61,29     7,42      3,46 
 

INNI niższy  12   38,71     10,75      2,22 

wyższy 19   61,29     5,26      2,64 

JA niższy  12   38,71     7,33      1,72 

wyższy 19   61,29     2,74      1,88 

Test t –Studenta 
INTE – kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 
IO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w INTE 
EM - czynnik 1 – zdolność do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i 
działania 
RE – czynnik 2 – zdolność do rozpoznawania emocji 
DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 
DO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w DINEMO 
INNI – czynnik 1 – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji 
innych 
JA – czynnik 2 – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  
i wyrażania własnych emocji 
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Tabela nr 5: Statystyki opisowe badanych zmiennych 
 

 
 
 
Zmienne 

Test Levene'a 
jednorodności 
wariancji 

Test t równości średnich 

F Istotność t df 
Istotność 

(dwustronna) 
Różnica 
średnich 

IN
T

E
 

 
INTE- ogólny  
poziom IE 

0,229 0,636 7,706 29 p<0,0001 42,40 

 
EM 

0,283 0,599 6,303 29 p<0,0001 17,78 

 

4,898 0,065 5,630 29 p<0,0001 17,93 
RE 

D
IN

E
M

O
 

DINEMO- ogólny  
poziom IE 

3,236 0,082 8,181 29 p<0,0001 9,16 

INNI 0,521 0,476 5,974 29 p<0,0001 5,48 

JA 0,476 0,496 6,839 29 p<0,0001 4,59 

Test t-Studenta dla prób niezależnych 
INTE – kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 
IO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w INTE 
EM - czynnik 1 – zdolność do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i 

działania 
RE – czynnik 2 – zdolność do rozpoznawania emocji 
 
DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 
DO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w DINEMO 
INNI – czynnik 1 – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji 

innych 
JA – czynnik 2 – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  

i wyrażania własnych emocji 
 

Wykres nr 1: Wykres wartości średnich dla analizowanych zmiennych w grupach  

o wyższym i niższym poziomie psychopatii. 
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1 – IO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w INTE 
2 – EM - czynnik 1 – zdolność do wykorzystywania emocji w celu wspomagania 

myślenia i działania 
3 – RE – czynnik 2 – zdolność do rozpoznawania emocji 
4 – DO – ogólny poziom inteligencji emocjonalnej w DINEMO 
5 – INNI – czynnik 1 – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji 

innych 
6 – JA – czynnik 2 – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania  

i wyrażania własnych emocji 
 

Na podstawie testu t-Studenta i wartości średnich można wnioskować,  
że osoby badane z wyższym, ogólnym poziomem psychopatii (P) cechuje niższy 
ogólny poziom inteligencji emocjonalnej (IO) mierzony za pomocą kwestionariusza 
INTE, niższa zdolność do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia  
i działania (EM), niższa zdolność do rozpoznawania emocji (RE), jak również 
niższy ogólny wynik (DO) w kwestionariuszu DINEMO, niższa zdolność  
do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych (INNI) i niższa 
zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania 
własnych emocji (JA) od osób z niższym poziomem psychopatii, co graficznie 
przedstawia wykres 1 (Załącznik 6). 

Model badawczy wykorzystany w pracy miał na celu ocenę związku pomiędzy 
poziomem psychopatii a poziomem inteligencji emocjonalnej u sprawców 
przestępstw seksualnych z art. 197. Badanie własne potwierdziło wszystkie 
wcześniej postawione hipotezy: 

H1: Sprawcy przestępstw seksualnych posiadają inklinacje psychopatyczne. 
Spośród badanych (N=31), u ponad 60% (N=19) sprawców przestępstw 

seksualnych stwierdzono wysoki poziom psychopatii, co jest 
równoznaczne ze zdiagnozowaniem osobowości psychopatycznej według 
kwestionariusza PCL-R Hare’a. Blisko 40% (N=12) sprawców uzyskało 
niższe wyniki, co zostało przedstawione w tabeli 4. Wśród nich  
u 5 zdiagnozowano umiarkowany poziom psychopatii, a u 7 nieznaczne 
symptomy psychopatii według kwestionariusza PCL-R Hare’a; 

H2: Sprawcy przestępstw seksualnych nie osiągają wysokiego poziomu 
inteligencji emocjonalnej. W zależności od poziomu psychopatii, osadzeni 
uzyskali niskie bądź przeciętne wyniki zarówno w kwestionariuszu INTE, 
jak i DINEMO, mierzących poziom inteligencji emocjonalnej (wykres 1). 
Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę badawczą 2; 

H3: Istnieje związek między poziomem psychopatii a poziomem inteligencji 
emocjonalnej. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie silnie ujemnej 
korelacji między poziomem psychopatii a poziomem inteligencji 
emocjonalnej (tabela 2 i tabela 3), co potwierdza hipotezę 3; 

H4: Istnieje związek między poziomem bezwzględności w samolubnym 
wykorzystywaniu innych ludzi (I czynnik psychopatii) a poziomem 
inteligencji emocjonalnej. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie silnie 
ujemnej korelacji między tymi zmiennymi, (tabela 2 i tabela 3); 

H5: Istnieje związek między poziomem chronicznej skłonności do 
antysocjalnych zachowań (II czynnik psychopatii) a poziomem inteligencji 
emocjonalnej. W badaniu stwierdzono silnie ujemną korelację między 
badanymi zmiennymi (tabela 2 i tabela 3); 
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H6: Istnieje związek pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej badanych 
mierzonej dwoma kwestionariuszami INTE i DINEMO. Stwierdzono silnie 
dodatnią korelację między poziomem inteligencji emocjonalnej ocenianej 
za pomocą kwestionariusza INTE i DINEMO (tabela 2); 

H7: Sprawcy przestępstw seksualnych z art. 197 z wyższym poziomem 
psychopatii mają niski poziom inteligencji emocjonalnej. Porównanie 
średnich wyników analizowanych zmiennych przedstawione jest w tabeli  
4 i 5 oraz wykresie 1; 

H8: Sprawcy przestępstw seksualnych z art. 197 o niższym poziomie 
psychopatii mają wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż osadzeni  
o wyższym wskaźniku psychopatii; 

Sprawcy o niższych wynikach w psychopatii uzyskiwali przeciętne wyniki  
w kwestionariuszu INTE i DINEMO, określające poziom inteligencji 
emocjonalnej, co potwierdza hipotezę badawczą 8 (tabela 4 i wykres 1); 

H9: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do wykorzystywania emocji w celu 
wspomagania myślenia i działania. 

Świadczy o tym porównanie średnich wyników analizowanych zmiennych przy 
wyższym i niższym poziomie psychopatii (tabela 4 i wykres 1); 

H10: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do rozpoznawania emocji (tabela 4 i wykres 
1), co potwierdza hipotezę 10; 

H11: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do rozpoznawania, rozumienia  
i respektowania emocji innych (tabela 4 i wykres 1); 

H12: Sprawcy przestępstw seksualnych z wyższym poziomem psychopatii 
mają niski poziom zdolności do uświadamiania sobie, rozumienia, 
respektowania i wyrażania własnych emocji (tabela 4 i wykres 1),  
co potwierdza hipotezę 12. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Uzyskane wyniki podjętego badania potwierdziły związek pomiędzy poziomem 

psychopatii a poziomem inteligencji emocjonalnej w grupie gwałcicieli. Omówione 
badania świadczą o tym, iż sprawcy przestępstw seksualnych mają deficyty 
emocjonalne, co jest ściśle związane z przejawianiem cech psychopatycznych. 
Warto zwrócić uwagę, że brak wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, który 
był charakterystyczny dla osób badanych, połączony był z zachowaniami 
niezgodnymi z prawem, naruszającymi dobro i sferę intymną innych jednostek. 
Rozpowszechnienie przestępstw o charakterze seksualnym i ich znaczenie skłania 
do szczególnego zainteresowania tym obszarem i podjęcia kolejnych badań, które 
pozwolą lepiej opisać mechanizmy i cechy charakterystyczne dla tej specyficznej 
grupy sprawców. Przy interpretacji wyników należy uwzględnić metodę pomiaru 
poziomu psychopatii, która oparta była na subiektywnej ocenie osób badanych,  
a uzupełniana danymi z akt spraw. Należy zatem wziąć pod uwagę możliwość 
zniekształceń i wpływu czynnika aprobaty społecznej, której mogli ulec badani. 
Kolejne badania, związane z oceną poziomu psychopatii i inteligencji 
emocjonalnej, warto byłoby przeprowadzić np. w grupie sprawców przemocy 
seksualnej z art. 200 (pedofilów), przy mniej subiektywnych narzędziach 
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badawczych. Wyniki badań własnych podkreślają znaczenie rozwijania  
i pogłębiania zdolności związanych z inteligencją emocjonalną, która jest jednym  
z elementów prawidłowego funkcjonowania. Lepiej zorganizowana profilaktyka, 
ukierunkowana na rozwój emocjonalny, mogłyby zminimalizować szerzącą się 
przemoc seksualną, a także ułatwić relacje międzyludzkie. Świadomość, wiedza 
społeczeństwa na temat specyficznych grup przestępczych, może zwiększyć 
poczucie kontroli, ostrożność, odpowiedzialność i poczucie bezpieczeństwa,  
a w związku z tym zmniejszyć możliwość dokonania przestępstwa. 

 
Streszczenie 
Głównym celem niniejszej pracy było ustalenie poziomu psychopatii i poziomu 

inteligencji emocjonalnej u sprawców przestępstw seksualnych z art. 197 kodeksu 
karnego, a także określenie związku pomiędzy zmiennymi. Zastosowano 
następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz PSYCHOPATHY CHECKLIST 
REVISED (PCL-R) Hare’a, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE Nicole 
S. Schutte, John M. Malouff, Lena E. Hall, Donald J. Haggerty, J. T. Cooper,  
C. J. Golden, L. Dornheim oraz Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji 
Emocjonalnej DINEMO w opracowaniu Anny Matczak, Aleksandry Jaworowskiej, 
Anny Ciechanowicz, Joanny Stańczak i Ewy Zalewskiej. Grupę badawczą tworzyli 
sprawcy przestępstw seksualnych z art. 197 (N=31) osadzeni w Zakładzie Karnym 
nr 1 o zaostrzonym rygorze we Wrocławiu. Badani byli w wieku od 21 do 60 lat. 
Spośród badanych (N=31), u ponad 60% (N=19) sprawców przestępstw 
seksualnych stwierdzono wysoki poziom psychopatii, co jest równoznaczne  
ze zdiagnozowaniem osobowości psychopatycznej według kwestionariusza PCL-R 
Hare’a. Blisko 40% (N=12) sprawców uzyskało niższe wyniki. Wśród nich  
u 5 zdiagnozowano umiarkowany poziom psychopatii, a u 7 nieznaczne symptomy 
psychopatii według kwestionariusza PCL-R Hare’a. W badanej grupie (N=31),  
u 21 sprawców przestępstw seksualnych odnotowano niski poziom inteligencji 
emocjonalnej, u 8 badanych przeciętny poziom, a u 2 wysoki poziom inteligencji 
emocjonalnej według kwestionariusza INTE. W inwentarzu DINEMO niski poziom 
inteligencji emocjonalnej uzyskało 20 badanych, a u 11 stwierdzono przeciętny 
poziom inteligencji emocjonalnej. Na podstawie badań stwierdzono, iż sprawcy 
przestępstw seksualnych z art. 197 przejawiają inklinacje psychopatyczne i mają 
niski lub przeciętny poziom inteligencji emocjonalnej, w zależności od poziomu 
psychopatii. Ponadto przeprowadzone analizy wykazały istotne statystycznie, 
ujemne korelacje pomiędzy ogólnym poziomem psychopatii oraz jej dwoma 
czynnikami: bezwzględność w samolubnym wykorzystywaniu innych ludzi  
i chroniczna skłonność do antysocjalnych zachowań, a ogólnym poziomem 
inteligencji emocjonalnej i jej czynnikami. Czynnikami w kwestionariuszu INTE były: 
zdolność do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i działania 
oraz zdolność do rozpoznawania emocji, a w kwestionariuszu DINEMO: zdolność 
do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych i zdolność  
do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji. 
Uzyskano również silne, dodatnie zależności pomiędzy wynikami dwóch 
kwestionariuszy mierzących inteligencję emocjonalną. 
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Summary 
The main purpose of this study was to investigate the level of psychopathy 

and level of emotional intelligence in the sex offenders from art. 197 of penal code 
and to establish the relationship between this variables. A set of three 
questionnaires were used, including Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) – 
Hare, Emotional Intelligence Inventory (INTE) – Nicole S. Schutte, John M. Malouff, 
Lena E. Hall, Donald J. Haggerty, J. T. Cooper, C. J. Golden, L. Dornheim and 
Two-Dimensional Inventory of Emotional Intelligence (DINEMO) – Anna Matczak, 
Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak i Ewa Zalewska.  
A study sample consisted of 31 sex offenders from art. 197 from prison number  
1 in Wroclaw in age of 21 to 60. From study sample (N=31), over 60% (N=19) sex 
offenders had high level of psychopathy which means psychopathy personality 
according to Hare’s PCL-R questionnaire. 40% (N=12) sex offenders had lower 
results. 5 from their had temperate level of psychopathy and 7 from their had 
inconsiderable symptoms of psychopathy according to Hare’s PCL-R 
questionnaire. From study sample (N=31), 21 sex offenders had low level  
of emotional intelligence, 8 sex offenders had average level and 2 had high level  
of emotional intelligence according to INTE questionnaire. In DINEMO 
questionnaire 20 sex offenders had low level of emotional intelligence and 11 sex 
offenders had average level of emotional intelligence. Research has shown that 
sex offenders from art. 197 had psychopathy inclinations and they had low  
or average level of emotional intelligence which was depended on level  
of psychopathy. Study has shown significant negative correlation between  
the general level of psychopathy and two of it’s dimensions (aggressive narcissism 
and socially deviant lifestyle) and the general level of emotional intelligence and  
it’s dimensions. The dimensions of the Emotional Intelligence Inventory (INTE) are: 
ability to use emotions of thinking and action and ability to recognize emotions.  
The dimensions of the Two-Dimensional Inventory of Emotional Intelligence 
(DINEMO) are: ability to recognize, understand and to respect the other people 
emotions and ability to realize, understand, respect and to express own emotions. 
Significant positive correlation has been found between results of two inventories 
which measured emotional intelligence. 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

RECENZJA KSIĄŻKI 
Grzegorza Pietrka pt. POWÓDŹ 2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce 

z perspektywy administracji publicznej (ss. 306) 
 

 
W 2014 roku, nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

w Poznaniu, ukazała się książka autorstwa Grzegorza Pietrka pt. Ochrona 
przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej 
Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji 
publicznej. Zawarte w niej treści merytoryczne dotyczą działań podejmowanych 
przez instytucje samorządowe oraz organy państwa, które stanowiły reakcję na 
powódź w 2010 roku.  

Klęska żywiołowa, która dotknęła wtedy obszary Europy Środkowej, w tym  
i terytoria Rzeczypospolitej Polskiej, stała się przedmiotem poszukiwań 
badawczych autora. Zainteresowaniom tym nie ma się co dziwić, gdyż fenomen 
niszczycielskiej działalności żywiołów naturalnych jest tym elementem otaczającej 
nas rzeczywistości, który wzbudza szacunek i skłania do refleksji. Przedmiot 
rozważań staje się w pełni zrozumiały, jeśli rzecz dotyczy destruktywnego 
oddziaływania sił przyrody niemal wpisanego w specyfikę naszego regionu świata. 
Casus powodzi jest tego potwierdzeniem. Dla przedstawicieli środowisk 
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa katastrofy i zagrożenia tego typu to 
bezkresny rezerwuar zagadnień, które zasługują na wnikliwe poznanie 
empiryczne. Dotyczy to tak zjawisk fizycznych, jak i szeroko pojętych procesów 
społecznych, zachodzących w związku z klęską żywiołową, za jaką uchodzi 
nieplanowane zalanie przez wodę obszarów zamieszkałych czy też użytkowanych 
gospodarczo. Przypisana państwu funkcja w postaci obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa i ładu czynie je odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oraz 
niwelowanie potencjalnych skutków takich zdarzeń. Służące realizacji takiego celu 
wysiłki podejmowane przez jego aparat stanowią interesujący obiekt dla naukowej 
egzemplifikacji. Zawartość książki POWÓDŹ 2010. Ochrona przeciwpowodziowa  
w Polsce z perspektywy administracji publicznej jest najlepszym tego dowodem. 

Podejmowana w publikacji tematyka mieści się w podstawowym nurcie badań 
prowadzonych przez autora, który wcześniej zajmował się m.in. działalnością 
organów administracji wojskowej, rządowej i samorządowej w sytuacjach 
kryzysowych. Wysiłki te przyniosły mu m.in. stopień naukowy doktora w zakresie 
nauk wojskowych, który nadano mu na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego  
w Akademii Obrony Narodowej.  

Warto w tym miejscu poświęcić parę słów zawartości omawianej książki. Ma 
ona wymiar szczególny ze względu na treść i zawarte w niej wartości poznawcze. 
Dotyka bowiem wydarzeń z niedalekiej przeszłości, których gospodarcze, 
polityczne i – co istotniejsze – społeczne oddziaływania nie ustały. Podobnie rzecz 
się ma z emocjami, które nadal dominują w ocenach działań administracji 
publicznej związanych z powodzią w 2010 roku. Stosunkowo trudno o wiarygodne 
źródła przedstawiające taki problem. Stąd też z zadowoleniem należy przyjąć 
obszerny materiał zredagowany przez Autora.  
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Praca nominalnie ma konstrukcję właściwą dla formuły opracowań 
określanych w nomenklaturze unijnej mianem „zielonej księgi” (ang. green raport). 
Rozpoczyna ją krótki, niemal zdawkowy „Wstęp”, dalej zamieszczono sześć tzw. 
merytorycznych rozdziałów oraz „Zakończenie”.  

Niestety, na tym zaczynają się i kończą podobieństwa do sporządzanych dla 
potrzeb lepszego i skuteczniejszego administrowania unijnych raportów. Pewne 
zastrzeżenia budzi już „Wstęp”. Za sprawą formalnych braków nie spełnia on 
tradycyjnie przypisanej tej części monografii funkcji. Niedosyt budzi brak wyraźnie 
nakreślonego obszaru badawczego, celu dociekań czy też omówienia aparatu 
badawczego. Za nie do końca przemyślany tryb postępowania uznać należy 
deklarowaną „selektywność” faktograficzną. Równie krytyczny stosunek należy 
wyrazić do sposobu omówienia wykorzystanych źródeł.  

Po lekturze zawartości merytorycznej zamieszczonej w podzielonej na sześć 
rozdziałów części zasadniczej nasuwa się refleksja, iż Autor wie, o czym piszę, 
lecz nie wie, jak to robić. Z punktu widzenia stylistyki i gramatyki z pewnością  
nie jest to dzieło napisane poprawną polszczyzną. Wybrane akapity mogłyby być 
przedstawiane jako fenomen wykształcenia administracyjno-urzędowej 
nowomowy, która swą monotonią ważny przekaz pozbawia znaczenia.  

Merytoryczną słabością pracy jest wspomniany selektywizm i rozproszenie 
omawianej problematyki. Niespójność wywodu stanowi konsekwencję braku 
określenia celu jej powstania. Oczywiście, można się go domyślić. Sugestie, 
propozycje, których realizacja mogłaby podnieść efektywność i skuteczność 
działań przeciwpowodziowych, są ku temu czytelną wskazówką. Niestety, 
zamieszczone zostają dopiero na końcu książki. Nie wydaje się, aby czytelnik 
zechciał przebrnąć przez całą lekturę, by dopiero wtedy dowiedzieć się, po co to 
robił. Tu warto też zadać pytanie, w jaki sposób można poprawić sprawność 
czegokolwiek, jeśli z założenia omawiamy nie stan rzeczywisty, a tylko pogląd na 
ten temat? 

Odchodząc od uwag krytycznych, należy wspomnieć o zaletach, których  
z pewnością jest nie mniej. Najważniejszą z nich jest aktualność, a zarazem 
nośność podjętej problematyki, która stanowi o atrakcyjności przygotowanej do 
wydania pozycji. Wytyczone ostatnim członem tytułu ramy tematyczne 
opracowania nie zostają przekroczone. Dzięki temu całość zyskuje charakter 
analitycznego studium przypadku. To pragmatyczne, a zarazem korzystne  
z poznawczego punktu widzenia podejście Autora utwierdza mnie w opinii  
o rekomendowaniu lektury Czytelnikowi. Niniejsza pozycja, zgodnie ze swą 
predestynacją, przyczynia się bowiem do uzupełniania nadal utrzymującej się  
w Polsce luki na rynku publikacji apolitycznych raportów i analiz, w których 
podejmowana jest ocena skuteczności działań państwa.  

 
prof. ndzw. dr hab. Piotr KWIATKIEWICZ 

Poznań, dn. 7 maja 2014 r.  
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