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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 sześć działów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, psychologia, oraz recenzje  
i sprawozdania. 

W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy cztery artykuły. Pierwszy 
z nich, autorstwa Romualda Kalinowskiego, porządkuje informacje dotyczące 
systemu obrony cywilnej w Polsce. Autor zwraca uwagę, że obrona cywilna  
w Polsce została powołana uchwałą Rady Ministrów nr 111/73 z dnia 18 maja 
1973 r., a jej założenia mają swoje odniesienie do rozwiązań organizacyjnych 
w przedmiotowej sprawie w 1934 roku w obronie przeciwlotniczej  
i przeciwgazowej, a następnie w Terenowej Obronie Przeciwlotniczej (1951)  
i Powszechnej Samoobronie (1965). Podkreśla, że organizacja obrony cywilnej  
w Polsce pozostaje w pełnym zakresie systemowym. Obejmuje bowiem 
zdecydowaną większość atrybutów systemu, jakimi są: cel, zadania, kierownictwo 
siły, podstawy prawne funkcjonowania, organizację i zasady. Przedstawione przez 
autora treści w stopniu zasadnym oddają istotę systemowego ujęcia powyższej 
problematyki. Nie zamykają jednak problematyki w przedmiotowej sprawie.  

Jan Pilżys z kolei podejmuje problematykę zarządzania systemami łączności 
i transmisją danych w sytuacjach kryzysowych. Jego zdaniem najistotniejszym 
składnikiem w systemach zarządzania kryzysowego jest podsystem przekazywania 
informacji, będący zbiorem złożonych i zespolonych ze sobą sił i środków łączności 
w celu świadczenia usług wymiany informacji pomiędzy menedżerami zarządzania 
kryzysowego oraz dowódcami jednostek zrzeszonych w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym. Autor zwraca uwagę na fakt, że w czasie pokoju, kryzysu  
i wojny, przekaz informacji przez techniczne środki łączności jest podstawowym 
kryterium zintegrowanego zarządzania zasobami każdego systemu łączności,  
jest także koncepcją planowania, organizowania, sterowania, pobudzania  
i kontrolowania fizycznego przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy.  

W kolejnej pracy Jarosław Radecki analizuje zagadnienia dotyczące ochrony 
zabytków starożytnego Babilonu w latach 2003-2004. Artykuł poświęcony jest 
sposobom ochrony zabytków na terenach objętych działaniami wojennymi, na 
przykładzie starożytnego Babilonu podczas stacjonowania W ielonarodowej Dywizji 
Centrum – Południe w Iraku (2003-2004). Autor ustosunkowuje się do oskarżenia 
Polaków o zniszczenie części unikatowych zabytków. Artykuł stanowi interesujący 
przyczynek do dyskusji nad kwestią ochrony zabytków w świetle prawa 
międzynarodowego. 

W ostatniej pracy, autorstwa Moniki Łuszkiewicz, rozważana jest 
problematyka wybranych fundamentalizmów religijnych we współczesnym świecie. 
Opisano w niej fundamentalizm islamski, chrześcijański oraz hinduistyczny. Każdy 
z nich został zaprezentowany, począwszy od rysu historycznego, poprzez 
przekonania, aż po formy i metody działania. W zakończeniu dokonano wyboru 
fundamentalizmu, który w największym i najmniejszym stopniu oddziałuje  
na procesy społeczne, jak również na polu bezpieczeństwa narodowego  
i międzynarodowego.  
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W kolejnym dziale składającym się z trzech prac, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, prezentujemy rozważania Roberta Częścika na temat lotnictwa 
policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. 
Autor podkreśla, że lotnictwo Policji jest częścią lotnictwa służb porządku 
publicznego, wykonującą zadania wsparcia działań jednostek Policji w przestrzeni 
powietrznej kraju (z wyłączeniem strefy przygranicznej). Zwraca uwagę, że 
policyjne jednostki lotnicze, oprócz realizacji zadań ustawowych, stale wspierają 
działania innych służb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Zdolność prowadzenia takich działań mają w zasadzie tylko policyjne jednostki 
lotnicze i analogiczne jednostki Straży Granicznej. Z tego względu od jakiegoś 
czasu jednym z bardziej istotnych tematów jest idea połączenia zasobów 
lotniczych Policji i Straży Granicznej, w wyniku czego powstałaby efektywna  
i szeroko dostępna służba lotnicza zabezpieczająca w jednakowym stopniu 
potrzeby wszystkich formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych.  

Andrzej Kusztelak oraz Bartosz Spychalski analizują zagadnienia jakości  
jako integralnego elementu składowego bezpieczeństwa. Artykuł dotyczy 
nierozerwalnego związku jakości z bezpieczeństwem. We wstępie przedstawiono 
wybrane definicje jakości oraz różnych rodzajów bezpieczeństwa, jak również 
ogólny związek obu tych pojęć. W dalszej części artykułu przedstawiono 
powiązania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001  
z bezpieczeństwem oraz możliwości integracji systemów zarządzania związanych 
z bezpieczeństwem z innymi systemami. W kolejnej zaś części, zaprezentowano 
przykłady instrumentów zarządzania jakością mające wpływ na różnie rozumiane 
bezpieczeństwo, w tym m.in. bezpieczeństwo procesu, wyposażenia i ludzi.  
W końcowej części pracy dokonano analizy roli szkoły w procesie kształtowania 
właściwej postawy uczniów wobec jakości i bezpieczeństwa. 

Mariusz Nepelski oraz Jarosław Struniawski prezentują rozważania na temat 
operacyjnego modelu zarządzania kryzysowego, jako integralnego elementu 
bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Artykuł przedstawia operacyjny model 
zarządzania kryzysowego, jako rozwiązania pokazującego możliwe kierunki 
rozwoju technologii w obszarze bezpieczeństwa, będące wynikiem analizy obecnie 
stosowanych, a także tendencji światowych w obszarze rozwoju nowoczesnych 
technologii. Do ich opracowania posiłkowano się opiniami przedstawicieli 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podsumowując, artykuł opisuje 
koncepcję badań uwzględnioną w realizowanym w Wyższej Szkole Policji  
w Szczytnie zadaniu badawczym „Przestrzeń wirtualna w procesie kompresji 
zagrożeń”. 

W następnym dziale, bezpieczeństwo zdrowotne, liczącym trzy artykuły, 
Teresa Branicka-Bielecka, Juliusz Jakubaszko, Andrzej Witkowski, Ewa Zielińska 
oraz Piotr Porzych, dokonują empirycznej analizy funkcjonowania nocnej  
i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej przez NZOZ „Zdrowie 
dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. Celem przeprowadzonego badania była 
analiza stopnia zainteresowania pacjentów świadczeniami nocnej i świątecznej 
podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy w 2008 roku. Badaniem objęto zestawienie porad wyjazdowych 
oraz stacjonarnych, w tym lekarskich i pielęgniarskich, uwzględniając miesięczny 
ruch chorych. Ponadto opracowano ranking przychodni macierzystych, z których 
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pochodzili zgłaszający się o pomoc pacjenci, poddając analizie liczbę i rodzaj 
udzielonych świadczeń zdrowotnych. 

W następnym opracowaniu Dominik Olejniczak i Żaneta Czajkowska raportują 
badania na temat ryzykownych zachowań zdrowotnych i ich konsekwencji wśród 
użytkowników akwenów w opinii ratowników WOPR w kontekście kampanii 
profilaktycznych. Zwracają uwagę na fakt, że w Polsce w ostatnich latach 
odnotowuje się wzrost liczby utonięć. Zdaniem autorek sygnalizuje to  
potrzebę edukacji na temat bezpiecznych zachowań za pomocą dobrze 
rozwiniętych i nagłośnionych akcji profilaktycznych. Celem badań było poznanie 
opinii ratowników wodnych na temat ryzykownych zachowań zdrowotnych i ich 
konsekwencji. Autorki zauważają, że w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty 
system kampanii profilaktycznych dotyczący tej tematyki, jednak trudno jest 
nakłonić społeczeństwo, bez wyraźnych restrykcji finansowych, do respektowania 
prawa. 

W następnej części tematycznej, pedagogika, liczącej siedem prac, Łukasz 
Brzeziński analizuje zjawisko coachingu emerytalnego. Artykuł przeciwstawia się 
błędnemu, potocznemu stwierdzeniu, że starość jako ostatni etap ludzkiego życia 
nie rodzi perspektyw na jego godne i ciekawe przeżycie. Autor analizuje 
funkcjonujący na zachodzie program Retirement 360, wytyczając tym samym 
obszar dla powstania rodzimych programów doradczych skierowanych do 
przyszłych i obecnych emerytów, z pomocą którym powinny przyjść zewnętrzne 
firmy i wykwalifikowani coachowie, posiadający odpowiednie doświadczenie  
i kompetencje.  

Edward Hajduk z kolei opisuje koncepcje społecznych przestrzeni procesu 
socjalizacji (wychowania). Dokonuje analizy porównawczej opisanych koncepcji: 
społecznych kręgów, społecznych środowisk wychowawczych oraz systemów 
społecznych.  

Marlena Niemiec przedstawia rozważania na temat identyfikacji czynników, 
które kształtują kulturę organizacyjną w wyższym szkolnictwie wojskowym. Autorka 
dokonała wnikliwej analizy czynników kształtujących kulturę organizacyjną,  
takich jak: symbole, sposoby komunikowania się, rytuały, wartości, mity i tabu, na 
przykładzie Akademii Obrony Narodowej jako najstarszej uczelni wojskowej. 
Autorka odwołała się również do proponowanego przez E. Scheina modelu 
klinicznego, na podstawie którego dokonano próby identyfikacji artefaktów: 
językowych, behawioralnych i fizycznych. Został również określony typ klimatu oraz 
typ kultury organizacyjnej, który można odnieść w szerszym kontekście do szkół 
wyższych o profilu wojskowym. 

Katarzyna Szorc podejmuje zagadnienia percepcji istoty kompetencji 
emocjonalnych nauczycieli gimnazjów. W przeprowadzonych badaniach 
empirycznych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wśród grupy osób 
badanych znaleźli się nauczyciele o różnym stażu zawodowym, stopniu awansu, 
profilu kształcenia. Założenie badawcze stanowiło przekonanie o nadawaniu przez 
nauczycieli niskiej rangi kompetencjom emocjonalnym na tle innych kompetencji 
zawodowych (merytorycznych, wychowawczych, dydaktyczno-metodycznych). 
Badania wykazały, że kompetencje emocjonalne nie znajdują wyraźnej aprobaty  
w pracy nauczyciela gimnazjum. Badani nauczyciele, pomimo iż zauważają  
wśród swoich wychowanków znaczne problemy natury emocjonalnej, uznają  
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te kompetencje za najmniej ważne w wykonywaniu swego zawodu (w zestawieniu 
z kompetencjami merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi i wychowawczymi). 

Anna Maria Wójcik i Ewa Gajuś-Lankamer opracowały zagadnienia związane 
z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej, w kontekście 
próby oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników. W artykule 
przedstawiono krytyczną analizę wskaźników wybranych do oceny jakości 
kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokonano jej na podstawie badań 
diagnostycznych nauczycieli akademickich UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu 
Islandzkiego w Reykjaviku. Uzyskane wyniki badań porównano ze światowym 
wskaźnikiem rozwoju zrównoważonego (HDI) i wskaźnikiem poziomu edukacji 
(EDI). Badania w Islandii przeprowadzono w ramach projektów finansowanych 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – FSS. 

Ewa Wysocka z kolei dokonuje analizy wybranych zjawisk 
charakterystycznych dla ponowoczesności, wskazując ich znaczenie dla rozwoju 
tożsamości młodego pokolenia. Opisuje warunki kształtowania się ponowoczesnej 
tożsamości młodzieży, uwzględniając zjawiska właściwe dla globalizacji. Analizuje 
znaczenie dyktatury mediów, jako źródła kształtowania się tożsamości, wskazuje 
dylematy tożsamościowe doświadczane przez młode pokolenie i „nowe” źródła 
doświadczanego kryzysu tożsamości. Autorka dokonuje też analizy problemów 
związanych z etyką ponowoczesną w kontekście kształtowania się tożsamości 
młodzieży.  

Na zakończenie sekcji, Lidia Pawelec, Hubert Pawelec oraz Renata Zaborek 
prezentują rozważania dotyczące treści patriotycznych realizowanych w szkole 
podstawowej, w kontekście elementu edukacji obronnej. Definiują edukację 
obronną, jako „ogół procesów oświatowych i wychowawczych, wpływających  
na jednostki i grupy społeczne, powodujących rozwój i aktywność ukierunkowaną 
na kształtowanie systemu wartości istotnego dla kształtowania bezpieczeństwa 
państwa i obywateli”. Zwracają uwagę na jej cele, jak między innymi 
przygotowywanie potencjalnych uczniów do skutecznego realizowania zadań 
związanych z zapobieganiem różnorodnym zagrożeniom bezpieczeństwa  
i minimalizowania ich skutków i w czasie wojny i w okresie pokoju.  
W podsumowaniu autorzy analizują również znaczenie pojęcia „edukacja dla 
bezpieczeństwa” oraz wychowania patriotycznego.  

W kolejnym dziale liczącym trzy prace, psychologia, Leszek Świeca podjął 
próbę przedstawienia trzech teoretycznie odrębnych, ale empirycznie powiązanych 
konstrukcji osobowości: narcyzmu, machiawelizmu i psychopatii. Autor zwraca 
uwagę na fakt, że te trzy kategorie diagnostyczne, mają mieć co najmniej kilka 
wspólnych podstawowych czynników: narcystyczną osobowość (w sensie 
klinicznym) charakteryzuje się brakiem empatii i egoizmem. Makiaweliczna 
osobowość charakteryzuje się manipulacją i wyzyskiem innych, z cynicznym 
lekceważeniem moralności i koncentracją na własnym interesie i oszustwie. 
Psychopatia, czy osobowość antyspołeczna, charakteryzuje się z kolei 
impulsywnym poszukiwaniem silnych wrażeń. 

W kolejnej pracy Witold Jaświn rozpatruje metodologiczne podstawy 
psychologii ekologicznej. Przeanalizowane zostały konceptualne podejścia do 
psychologicznego i pedagogicznego badania oświatowego środowiska, oraz 
wydzielone ogólne pozycje w tych podejściach.  
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Głównym celem artykułu Łukasza Wirkusa jest zweryfikowanie, jaki jest 

poziom odczuwanego stresu zawodowego przez kuratorów sądowych, oraz  
jego uwarunkowań psychospołecznych. Celem szczegółowym pracy było 
zidentyfikowanie zmiennych psychologicznych charakteryzujących kuratorów 
sądowych o różnym poziomie odczuwanego stresu zawodowego. Zagadnienia 
poruszone w artykule obejmują szeroki kontekst empiryczny i praktyczny, który 
może okazać się użyteczny dla badanej grupy zawodowej, osób związanych 
profesjonalnie ze służbami społecznymi, a szczególnie tych wszystkich, którzy 
pomagają zawodowo i społecznie ludziom znajdującym się w kryzysie.  

W podsumowującym dziale recenzje i sprawozdania, liczącym jeden artykuł, 
Alicja Korzeniecka-Bondar oraz Katarzyna Szorc przedstawiają sprawozdanie  
z konferencji naukowo-metodycznej pod hasłem: Patrzeć inaczej – widzieć więcej. 
Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, której organizatorami 
był Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie 
Stowarzyszenie Kreatywności, w dniach 25-27 kwietnia 2014 r.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem 
Przeglądu. Liczymy, ze różnorodne treści, będące przedmiotem niniejszego 
wydania, spotkają się z Państwa szerokim zainteresowaniem. 

Ewa Misterska 
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Romuald KALINOWSKI 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 
SYSTEM OBRONY CYWILNEJ W POLSCE 

 
 
Przy wieloznaczności zapisów terminologicznych, system „to każdy złożony 

obiekt wyróżniony z badanej rzeczywistości stanowiący całość przez zbiór 
obiektów elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) między nimi”.

1
 Podkreślić 

należy także, iż system to „... uporządkowany wewnętrznie układ elementów 
mający określoną strukturę (całość); zespół zasad organizacyjnych, norm i reguł 
obowiązujących w danej dziedzinie (np. system finansowy, system wychowania);  
w metodologii zespół sposobów działania (metoda)”.

2
 

Z kolei wyróżniona w tytule Obrona Cywilna, stosownie do zapisu Protokołu 
Dodatkowego I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku „... oznacza 
wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu 
ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań 
zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, 
jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania”.

3
 Powyższa definicja 

traktująca o realizacji określonych zadań nie wskazuje w sposób bezpośredni na 
postrzeganie jej w ujęciu systemowym. Domniemywać jedynie można, że tak jest, 
zważywszy na powszechność założeń ich realizacji przez wiele podmiotów 
organizacyjnych. Charakterystyczną definicję obrony cywilnej wskazującą na ujęcie 
systemowe zawierają założenia Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej. 
Zgodnie z nimi „Obrona Cywilna to system organizacyjny działania, planowania, 
prewencji i gotowości w nagłych wypadkach na szczeblu lokalnym i krajowym 
nastawiony na ochronę ludności cywilnej w czasie katastrof naturalnych, 
spowodowanych przez człowieka lub wynikających z działań zbrojnych”.

4
 

Istotę ujęcia systemowego obrony cywilnej oddaje definicja, zgodnie z którą 
obrona cywilna to organizacja powołana i doskonalona w celu niesienia pomocy 
ludności i jej ratownictwa w sytuacjach zagrożenia, zarówno w okresie wojny, jak  
i w czasie pokoju. Już same atrybuty organizacji, jakimi są: podstawy prawne 
funkcjonowania, kierownictwo organizacji, struktura organizacyjna, zadania 
przyjęte do realizacji, siły oraz założenia funkcjonalne na to ujęcie systemowe 
wyraźnie wskazują. 

Utwierdzają w tym rozumowaniu reguły porządkujące powyższy zbiór. Obrona 
cywilna stanowi zatem pewien system ochrony ludności, zważywszy także na to, 
że system to: 

a) skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość; 
b) uporządkowany zbiór twierdzeń, podglądów tworzących jakąś teorię; 
c) zasady organizacji czegoś, ogół przepisów, reguł obowiązujących, zgodnie 

z którymi coś jest wykonywane. 

                                                           

1
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON. Warszawa 2002, s. 139 

2
 Encyklopedia Popularna, PWN. Warszawa 1982, wyd. VI, s. 755 

3
 Protokół Dodatkowy I z dnia 8 czerwca 1977 r., Dz. U. nr 41, poz. 175, s. 32 

4
 Ibidem 

 



16 
________________________________________________________________________________________ 

 
Przy wieloznaczności zapisów terminologicznych, system „to każdy złożony 

obiekt wyróżniony z badanej rzeczywistości, stanowiący całość utworzoną przez 
zbiór obiektów elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) między nimi. 

Wymieniona wcześniej definicja obrony cywilnej wskazuje, że jest to przed 
wszystkim system ochrony ludności, w którym określone podmioty spełniają dwie 
podstawowe funkcje: funkcję ochronną – profilaktyczną, przed zmaterializowaniem 
się zagrożenia i funkcję ratowniczą – wypełnianą po zmaterializowaniu się 
zagrożenia. Podkreślić należy przy tym, iż granica między tymi funkcjami może być 
postrzegana w kategoriach nie tak jednoznacznych, bowiem chroniąc ratujemy,  
a ratując chronimy. Jest to jednak tok rozumowania niezupełnie poprawny, 
zważywszy na inne założenia funkcjonowania obrony cywilnej. 

Podstawę prawną funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce określa prawo 
krajowe i prawo międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę. W odniesieniu do 
prawa międzynarodowego wskazujemy przed wszystkim na Protokół Dodatkowy  
I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku. Protokoły Dodatkowe (I i II) 
do Konwencji Genewskich, Rzeczpospolita Polska ratyfikowała 19 września 1991 
roku z mocą obowiązującą od 23 kwietnia 1992 roku.

5
 

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską tych protokołów wymusiła przyjęcie 
nowych założeń w zakresie obrony cywilnej. W interesującym nas temacie istotne 
są rozwinięcia czterech terminów, takich jak: „obrona cywilna”, „organizacje obrony 
cywilnej”, „personel” organizacji obrony cywilnej, „materiały” organizacji obrony 
cywilnej. 

Określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych 
zadań humanitarnych wymienionych w tym Protokole (art. 61, punkt a) mających 
na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi  
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich bezpośrednich 
następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

6
 

Określenie „organizacje obrony cywilnej” obejmuje obiekty oraz formacje 
utworzone przez uprawnione władze konfliktu lub działające z ich upoważnienia, 
dla wypełnienia jakiegokolwiek z zadań wymienionych w punkcie a (art. 61) 
wyznaczone wyłącznie do tych zadań.

7
 

Termin „personel” organizacji obrony cywilnej obejmuje osoby, które strona 
konfliktu zatrudnia wyłącznie do wykonywania zadań obrony cywilnej, w tym 
personel wyznaczony przez uprawnioną władzę tej strony wyłącznie do 
zarządzania tymi organizacjami”.

8
 

Z kolei określenie „materiały” organizacji obrony cywilnej oznacza 
wyposażenie, zaopatrzenie i środki transportu, które te organizacje użytkują dla 
wypełniania zadań wymienionych w punkcie a.

9
 

W krajowych regulacjach prawnych stanowiących podstawę prawną 
funkcjonowania Obrony Cywilnej w Polsce należy wskazać na Konstytucję 
Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r., Ustawę z dnia 21 listopada 1967 

                                                           

5
 Konwencję Genewską z 1949 roku Polska ratyfikowała 12 września 1956 roku. Dz. U. nr 38 z 1956 

6
 Protokół Dodatkowy I z dnia 8 czerwca 1977 r. do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 
roku, Dz. U. nr 41, poz.175, punkt a 

7
 Ibidem, punkt 6 

8
 Ibidem, punkt c 

9
 Ibidem, punkt d 
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roku (z późn. zm.) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin,

10
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności,
11

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu właściwych organów w tych 
sprawach

12
 i inne rozporządzenia, także stosownych ministrów,

13
 tematyczne 

zarządzenia i właściwe przedmiotowo wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju
14

 
oraz prawo lokalne stanowione przez właściwe władze administracji publicznej, 
rządowej i samorządowej.

15
 

W tym ostatnim przypadku podkreślić należy, że prawo lokalne musi 
pozostawać w zgodności z prawem krajowym. Prawo lokalne nie pozostające  
w zgodności z prawem krajowym winno być wycofane, a realizacja przedsięwzięć 
w oparciu o to prawo zaprzestana. 

Konstytucja z 6 kwietnia 1997 roku określa podstawowe zasady ustroju 
politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, strukturę i kompetencje 
naczelnych, centralnych i lokalnych organów państwa, a także zasady i treść relacji 
między państwem a obywatelem. W konstytucji czytelnik nie odnajdzie zapisu 
traktującego o obronie cywilnej. Punktem odniesienia do stanowienia prawa  
w przedmiotowej sprawie jest m.in. art. 5 traktujący o tym, iż „Rzeczpospolita 
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju,

16
 a także art. 229, 230 i 232 traktujące o stanach 

nadzwyczajnych (stanie wojny, stanie wyjątkowym, stanie klęski żywiołowej).
17

 
Zasadnicze podstawy prawne funkcjonowania Obrony Cywilnej w Polsce 

określa ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.) o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie 
dokumenty wykonawcze (typu rozporządzenia, zarządzenia, wytyczne).  
W wymienionej ustawie dział IV dotyczy obrony cywilnej. Podkreślić należy, że 
rozdział 1 tego działu dotyczy treści ogólnych (art. 137, 138, 139). Rozdział drugi 
traktuje o służbie w obronie cywilnej i z uwagi na odstąpienie od niektórych założeń 
organizacyjnych w tym zakresie (np. odstąpienie od zasadniczej służby 
wojskowej), powinien ulec zmianie. Rozdział 3 – traktujący o edukacji dla 

                                                           

10
 Dz. U. nr 96, poz. 850 

11
 Dz. U. nr 91, poz. 421 

12
 Dz. U. nr, poz. 96 

13
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie 
utworzenia formacji obrony cywilnej. Dz. U. nr 230 z 14 grudnia 2006 r., poz. 1679 

14
 Np. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 24.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia  
17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mieniana wypadek masowego 
zagrożenia; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 listopada 2007 r. do działalności  
w dziedzinie obrony cywilnej w 2008 roku (wymienione jako przykładowe). 

15
 Np. Zarządzenie nr 68 Wojewody Mazowieckiego – Szefa obrony cywilnej województwa z dnia  
18 kwietnia 2000 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. 

16
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r. art. 5 

17
 Ibidem 
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bezpieczeństwa – został zmieniony nowelizacją ustawy z dnia 27.08.2009 roku.

18
 

Rozdział 4 traktuje o powszechnej samoobronie ludności. Rozwinięcia 
poszczególnych artykułów ustawy w przedmiotowej sprawie dokonuje się  
w stosownych dokumentach wykonawczych. 

Zasadniczym, jak się ocenia, dokumentem wykonawczym jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin. Z istotnych dla omawianego problemu jest zakres 
zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, w dużym stopniu już nieaktualny. Natomiast  
w całkowitej aktualności pozostaje zakres obowiązków przypisany szefom obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin. Zakres obowiązków jest odzwierciedleniem 
zadań Obrony Cywilnej i organizacyjnego ujęcia porozumień oraz zasad 
współpracy z innymi podmiotami w ramach ochrony i ratownictwa ludności. 

Zaznaczenie szczególnego charakteru wyżej wymienionego rozporządzenia 
nie ujmuje ważności innych rozporządzeń, wytycznych i zarządzeń wydanych  
w przedmiotowej sprawie, dotyczących szczegółowych rozwiązań organizacyjnych 
elementów systemowych obrony cywilnej, np. systemu wykrywania skażeń, zasad 
ewakuacji, planów obrony cywilnej, tworzenia formacji obrony cywilnej, służby  
w obronie cywilnej, uczestnictwa w samoobronie ludności, kwalifikacji i działalności 
instruktorów obrony cywilnej, organizacji oraz sposobu przeprowadzania szkoleń  
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 

Prezentując aspekt prawny funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce należy 
podkreślić „formalno-prawny” aspekt jej powołania, uchwalania kolejnych 
przepisów prawa w tym zakresie i odniesienie ich do prawa międzynarodowego  
w interesującym nas temacie.

19
 

Przedsięwzięcia Obrony Cywilnej w Polsce są realizowane przez organa 
administracji rządowej i samorządowej oraz określone jednostki organizacyjne  
i podmioty. 

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef 
Obrony Cywilnej Kraju, którą to funkcję sprawuje Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej. Jednostkami wykonawczymi w przedmiotowej sprawie są komórki 
organizacyjne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W ocenie autora – 
z racji różnych uwarunkowań – nie jest to rozwiązanie doskonałe. Wydaje się, że tę 
funkcję należałoby powierzyć wicepremierowi, co też przez krótki okres miało już 
miejsce. 

Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy między innymi: 
inicjowanie, przygotowanie, wydawanie i opiniowanie projektów aktów 
normatywnych dotyczących obrony cywilnej; określanie założeń do planów obrony 
cywilnej; określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek 
masowego zagrożenia; opracowywanie założeń programowych oraz kierunków 
kształcenia i szkolenia pracowników, ratowników i ludności w zakresie obrony 
cywilnej. 

                                                           

18
 Wcześniej zatytułowany był „Przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów”. Ustawa  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.  
nr 44, poz. 220. (z późn. zm.). 

19
 Obrona cywilna w Polsce formalnie powstała w roku 1973 na mocy uchwały Rady Ministrów nr 111/73 
w sprawie obrony cywilnej z dnia 18 maja 1973 r. 
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Szefem Obrony Cywilnej województwa jest wojewoda. Podkreślić należy, że 

wojewoda jest jednocześnie przedstawicielem administracji rządowej na obszarze 
województwa i organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na tym 
obszarze. 

Do zakresu działania szefa obrony cywilnej województwa (także szefa obrony 
cywilnej powiatu i gminy) na obszarze jurysdykcji terytorialnej należy: 

1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, 
2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 
3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 
4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, 
5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, 
6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania 

oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 
7. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony 

cywilnej, 
8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek 

powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym 
obszarze, 

9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych 
oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej 
ludności, 

10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć  
i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem, 

11. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego 
mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem, 

12. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania 
pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia 
życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów 
do niesienia tej pomocy, 

13. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów 
przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji 
skażeń i do celów przeciwpożarowych, 

14. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki 
techniczne, umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony 
cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, 
konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków 
technicznych oraz umundurowania, 

15. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-
epidemio-logicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do 
prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych  
i zagrożeń środowiska, 

16. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony 
cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej, 
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17. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej 

obrony cywilnej, 
18. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, 
19. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie 

cywilnej, 
20. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej,  

w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej, 
21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań, 
22. współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa 

medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie 
dotyczącym realizowanych zadań, 

23. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do 
prowadzenia działań ratowniczych, 

24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych 
jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych 
funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia 
przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, 

25. organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających 
zasadniczą służbę w obronie cywilnej, 

26. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy  
w grzebaniu zmarłych”.

20
 

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w związku z odstąpieniem od zasadniczej 
służby wojskowej, niektóre z zadań wymienionych wyżej nie są obecnie 
realizowane. Pozostawiono jednak możliwość ich realizacji w przypadku służby  
w obronie cywilnej i przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. 

Jego organem pomocniczym (zasadne jest używanie terminu: organ 
wykonawczy) w przedmiotowej sprawie jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, pozostający w strukturze organu pomocniczego wojewody, jakim 
jest Urząd Wojewódzki. Zadania tego wydziału dotyczą spraw związanych  
z tworzeniem i funkcjonowaniem na obszarze województwa m.in. systemów: 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych; obrony cywilnej; obronności. Szczegółowe 
zadania w obszarze wyżej wymienionym reguluje Regulamin Organizacyjny 
określonego Urzędu Wojewódzkiego.

21
 

Organami pomocniczymi szefa obrony cywilnej województwa są także: 
wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego i centrum zarządzania kryzysowego. 
Do zakresu zadań wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego należy 
między innymi:

22
 

 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne i ich prognozowanie, 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Dz. U. 
nr 96, poz. 850 
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 Np. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

22
 W. Lidawa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010,  
s. 53 
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 przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wojewodzie wniosków 
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych  
w wojewódzkim planie obrony cywilnej, 

 opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego/planu obrony 
cywilnej. 

Z kolei do zakresu działania centrum zarządzania kryzysowego należy m.in.: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej, 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania, 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratunkowe, 
poszukiwawcze i humanitarne, 

 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości 
obronnej państwa.

23
 

Szefem obrony cywilnej na obszarze powiatu jest starosta. Z kolei na szczeblu 
gminy, miasta, dzielnicy za organizację obrony cywilnej odpowiada wójt, burmistrz, 
prezydent miasta – jako właściwy terytorialnie szef obrony cywilnej. Ich organami 
wykonawczymi (niejednokrotnie mówi się pomocniczymi) w zależności od szczebla 
administracji samorządowej, przyjętego nazewnictwa lub zakresu obowiązków,  
są: powiatowy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, referat bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego, pracownik lub inspektor do spraw obrony cywilnej i spraw 
obronnych, inspektor do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 

W tym miejscu wskazać należy na to, że na szczeblu województwa te nazwy 
są jednakowe, w innych podmiotach administracji publicznej/samorządowej –  
już nie. 

Na szczeblu powiatu i gminy (miasta, dzielnicy) także występuje stosowny 
organ pomocniczy, jakim jest zespół zarządzania kryzysowego i centrum 
zarządzania kryzysowego. Ich zakresy zadaniowe, tak samo jak zadania szefów 
obrony cywilnej niższych szczebli administracji samorządowej, są całościowym lub 
częściowym powieleniem wcześniej przedstawionych, występujących na szczeblu 
województwa. 

Organizacyjnie obrona cywilna występuje także na szczeblu niektórych 
zakładów pracy. Nie zaliczamy jednak tego szczebla do struktur kierowania obroną 
cywilną z uwagi na to, że nie są to podmioty (struktury) kierowania administracją 
publiczną w państwie. Ta bowiem (obrona cywilna) została wkomponowana  
w struktury administracji rządowej i samorządowej Rzeczpospolitej Polskiej. 

W założeniach prawnych prawa stanowionego w Polsce przewidziano jednak 
informowanie o realizacji zadań obrony cywilnej przez przedsiębiorców, 
kierowników instytucji i innych jednostek organizacyjnych i społecznych, 
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organizacji ratowniczych, działających na obszarze gminy, które prowadzą 
przygotowania i realizują przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej – właściwego 
terytorialnie szefa obrony cywilnej gminy.

24
 

Podobnie czynić to muszą: 

 szef obrony cywilnej gminy, na zapotrzebowanie szefa obrony cywilnej 
powiatu, 

 szef obrony cywilnej powiatu, na zapotrzebowanie szefa obrony cywilnej 
województwa, 

 szef obrony cywilnej województwa, na zapotrzebowanie szefa obrony 
cywilnej kraju.

25
 

Prezentując podmioty kierownicze, wykonawcze i pomocnicze w systemie 
obrony cywilnej zauważamy, iż są to te same podmioty, jakie występują  
w strukturze i rozwiązaniach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w Polsce. 
Nie ma w tym żadnych sprzeczności interesów, zważywszy na to, iż 
przedsięwzięcia obrony cywilnej i przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego 
pozostają w zakresie tych samych podmiotów kierowniczych (wojewoda, starosta, 
wójt, burmistrz, prezydent miasta) i ich organów wykonawczych (wydziałów 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego) oraz pomocniczych (zespołów 
zarządzania kryzysowego i centrów zarządzania kryzysowego). 

Podkreślić w tym miejscu jednak należy to, iż obrona cywilna przygotowywana 
jest (w aktualnie obowiązującym prawie) przede wszystkim na okres zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

26
 podczas gdy zarządzanie 

kryzysowe to w zdecydowanej mierze działania w sytuacji nadzwyczajnych 
zagrożeń w czasie pokoju. Wskazać także należy, że podmioty obrony cywilnej  
i ich formacje (stosownie do zapisów prawa w przedmiotowej sprawie) i celu 
obrony cywilnej mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych  
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanych  
i prowadzonych przez inne organy. Istotę takiego podejścia oddaje cytowany 
wcześniej zapis punkt a art. 61 Protokołu Dodatkowego I z 1977 r. do Konwencji 
Genewskich z roku 1949, w tym miejscu cytowany kolejny raz w uzasadnieniu 
rozważań. W artykule tym mówi się iż „określenie obrona cywilna oznacza 
wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych niżej,

27
 

mających na celu ochronę ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi  
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich 
następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania”. 

Zakres zadaniowy obrony cywilnej wynika z przyjętego celu działania. Zawarty 
w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.) o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej zapis wskazuje, iż „obrona cywilna ma na celu 
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opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, traktujący o tym, iż „plan obrony 
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27
 Zadania te są omówione poniżej. 



23 
________________________________________________________________________________________ 

 
ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, 
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
usuwaniu ich skutków”.

28
 

Podkreślić należy, że nim przede wszystkim ochrona ludności. Temu 
przedsięwzięciu nadaje się priorytetowe znaczenie. Pozostałe przedsięwzięcia 
wskazane w celu są również ważne, lecz przypisuje się im drugorzędną rolę. 

Zdania szczegółowe obrony cywilnej obejmują określoną liczbę 
przedsięwzięć, prawnie usankcjonowaną w stosownych przypisach prawa 
krajowego i międzynarodowego. 

Współczesny zakres zadaniowy obrony cywilnej ujmuje Protokół Dodatkowy  
I. Dodać jednak należy, że zbliżony zakres zadań ujmowało Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. Ujmowało, bo 
rozporządzenie to wycofano, a obejmowało ono 18 zadań, w większości 
tożsamych z zawartymi w wymienionym Protokole. 

W wymienionym dokumencie, Protokole Dodatkowym I do Konwencji 
Genewskich wymienia się następujące zadania: 

I. Służba ostrzegania; 
II. Ewakuacja; 
III. Przygotowanie i organizowanie schronów; 
IV. Obsługa środków zaciemnienia; 
V. Ratownictwo; 

VI. Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 
VII. Walka z pożarami; 
VIII. Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 
IX. Odkażanie i inne podobne działania ochronne; 
X. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 

XI. Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 
dotkniętych klęskami; 

XII. Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności 
publicznej; 

XIII. Doraźne grzebanie zmarłych; 
XIV. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania; 
XV. Dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś  

z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.
29

 
Krótkie omówienie wymienionych wcześniej zadań wyraźnie potwierdza 

nadrzędny cel obrony cywilnej. I tak: 
a) służba ostrzegania, to nic innego, jak wykrywanie zagrożeń oraz 

ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu, określenie rodzaju, miejsca, skali  
i skutków zaistniałych zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie  
o zbliżającym się niebezpieczeństwie; 
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29
 Zapis oryginalny art. 61 Protokołu Dodatkowego I z dnia 8 czerwca 1977 r., Dz. U. nr 41, poz. 175,  
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b) ewakuacja, to jeden ze sposobów zbiorowej ochrony ludności. Polega na 

przemieszczaniu jej z rejonów zagrożonych do rejonów bardziej 
/względnie/ bezpiecznych. Tym samym celem ewakuacji jest zmniejszenie 
w maksymalnym stopniu strat wśród ludności; 

c) przygotowanie i organizowanie schronów wynika z potrzeb zapewnienia 
drugiej formy ochrony ludności, jaką jest ukrycie zagrożonej ludności  
w tych obiektach; 

d) obsługa środków zaciemnienia sprowadza się do utrudnienia rozpoznania  
i lokalizacji w porze nocnej skupisk ludności cywilnej i obiektów 
technicznych; 

e) ratownictwo, to podstawowe zadanie obrony cywilnej, którego celem jest 
ratowanie i udzielanie pomocy ludności porażonej lub poszkodowanej  
w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych podobnych 
zdarzeń; 

f) służby medyczne, pierwsza pomoc i opieka religijna w założeniach obrony 
cywilnej obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z pierwszą pomocą 
medyczną, ewakuacją poszkodowanych do punktów pomocy medycznej 
oraz pierwszą pomoc lekarską, a także opieką religijną; 

g) walka z pożarami, obejmuje zapobieganie ich powstawaniu, 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ognia, gaszenie pożarów oraz 
wykonywanie pomocniczych działań ratowniczych; 

h) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych sprowadza się do 
wykrycia, oznakowania rejonów porażenia i izolacji tych rejonów przed 
wejściem osób postronnych; 

i)  odkażanie i inne podobne działania ochronne obejmują prowadzenie 
zabiegów sanitarnych ludności, odkażanie, dezaktywację i dezynsekcję 
terenu, obiektów, odzieży, środków transportu, urządzeń i materiałów oraz 
zwierząt gospodarskich, a także unieszkodliwianie pozostałości po tych 
zabiegach; 

j)  dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia obejmuje 
przygotowanie lokali zastępczych lub innych pomieszczeń dla okresowego 
zamieszkania (kontenerów), a także pomoc w gromadzeniu środków 
żywnościowych, leków i odzieży; 

k) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 
dotkniętych klęskami ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli  
i ochrony mienia w rejonach prowadzenia akcji ratunkowych, podczas 
ewakuacji oraz na czas przebywania jej w budowlach ochronnych; 

l)  doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności 
publicznej realizuje się w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji 
zapewniających ludności dostawę wody pitnej, ciepła, światła i gazu; 
unieruchomienia transportu publicznego; uszkodzenia zakładów pracy 
wytwarzających artykuły pierwszej potrzeby dla ludności; 

m) doraźne grzebanie zmarłych, obejmuje doraźną pomoc sił obrony cywilnej 
siłom epidemiologicznym w przypadku masowych zgonów lub dużej liczby 
zabitych. Ma na celu szybki pochówek ofiar, aby zapobiec ewentualnej 
epidemii bądź możliwości jej rozprzestrzeniania się; 
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n) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania, sprowadza się do 

określenia ich minimalnego zapasu, gwarantującego przeżycie ludności 
oraz funkcjonowanie zakładów pracy. Polega także na planowanym ich 
gromadzeniu, ratowaniu, ratowaniu przed zniszczeniem lub skażeniem; 

o) dodatkowe rodzaje działalności niezbędne do wypełnienia któregoś  
z zadań wcześniej wymienionych obejmuje planowanie i prace 
organizacyjne, działalność szkoleniową, upowszechnianie, a także 
przygotowanie do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. 

Wskazuje także na to, że zadania obrony cywilnej są niezwykle zróżnicowane 
i realizowane poprzez skoordynowane działania sił i środków będących  
w dyspozycji resortów, organów administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz poszczególnych 
obywateli. 

Przedsięwzięcia obrony cywilnej są realizowane przez organa administracji 
rządowej i samorządowej oraz określone jednostki organizacyjne. 

Realizację zadań obrony cywilnej zapewnić mają właściwe siły obrony 
cywilnej zwane także formacjami obrony cywilnej. Stosowna literatura przedmiotu 
wskazuje na oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego oraz oddziały  
i pododdziały ratownictwa specjalistycznego. 

Wśród oddziałów i pododdziałów ratownictwa ogólnego wyróżnia się między 
innymi: oddziały ratownictwa ogólnego, samodzielne pododdziały (kompanie, 
plutony i samodzielne drużyny) ratownictwa ogólnego. Z kolei wśród oddziałów  
i pododdziałów ratownictwa specjalistycznego wyróżnia się: 

 oddziały pierwszej pomocy medycznej, oddziały pierwszej pomocy 
medycznej (typu B); 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) likwidacji skażeń; 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) ratownictwa budowlanego; 

 pododdziały (kompanie ratownictwa komunalnego, (w tym plutony 
ratownictwa komunalnego, drużyny ratownictwa komunalnego, drużyny 
ratownictwa wodno-kanalizacyjnego, drużyny ratownictwa cieplnego); 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) ratownictwa energetycznego  
i drużyny ratownictwa gazowego; 

 pododdziały (drużyny) schronowe; 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) pożarowe; 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) porządkowo-ochronne; 

 pododdziały (plutony) zaopatrzenia; 

 pododdziały (plutony i drużyny) ochrony produktów rolnych; 

 pododdziały (plutony i drużyny) ochrony produktów żywnościowych; 

 pododdziały (plutony i drużyny) ochrony zwierząt gospodarskich; 

 pododdziały (plutony i drużyny) ochrony pasz; 

 pododdziały (kompanie) budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody; 

 pododdziały (plutony) łączności; 

 pododdziały (kompanie, plutony i drużyny) rurociągów przeprawowych; 

 ośrodki analizy danych i alarmowania; 

 samodzielne klucze lotnictwa rozpoznania łącznikowego. 
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Poszczególne formacje są przygotowywane i zobowiązane do realizacji zadań 

wynikających z ich nazwy oraz możliwości realizacyjnych wynikających ze specyfiki 
organizacyjnej. Podkreślić należy, że tworzyć je mogą ministrowie,

30
 wojewodowie, 

starostowie, wójtowie, prezydenci miast i kierownicy zakładów pracy, stosownie do 
możliwości i potrzeb podmiotu je tworzącego. Stany osobowe i struktura 
organizacyjna poszczególnych oddziałów i pododdziałów uzależniona jest od 
potrzeb i możliwości ich utworzenia na danym obszarze lub w ramach danego 
podmiotu (np. ministerstwo czy zakłady pracy). Struktury organizacyjne warunkują 
też możliwości realizacji zadań w określonym czasie, im pododdziały bardziej 
liczne osobowo, tym większe możliwości realizacji zadań w krótszym czasie. Czas 
jest bowiem tym czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na skuteczność 
ratownictwa i udzielania pomocy poszkodowanym. 

Z uwagi na nowe widzenie obrony cywilnej, odstąpienie od dawnych założeń  
i funkcjonowania wielu innych podmiotów ratowniczych w państwie (np. 
państwowej straży pożarnej) zasadne wydaje się dokonać nowego określenia  
i zaszeregowania podmiotów ratowniczych do formacji obrony cywilnej. 

W tym miejscu należy wskazać na „wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju  
z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrzenia 
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie 
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych 
struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji cywilnej”. Wskazać 
ponieważ w załączniku 1 do tych wytycznych wymienia się następujące formacje 
do zadań specjalnych: 

 formacje ratownictwa medycznego, 

 formacje ratownictwa technicznego, 

 formacje ratownictwa wodnego, 

 formacje ratownictwa wysokościowego, 

 formacje ratownictwa komunalnego, 

 wojewódzki ośrodek analizy danych i alarmowania, 

 wojewódzki ośrodek analiz laboratoryjnych, 

 powiatowy ośrodek analizy danych i alarmowania, 

 powiatowy ośrodek analiz laboratoryjnych, 

 zespół pobierania próbek, 

 drużyny wykrywania i alarmowania, 

 lotnicza formacja obrony cywilnej. 
W załączniku tym wskazuje się również zakres zadaniowy; ramową strukturę 

organizacyjną i minimalne wyposażenie. Wytyczne nie odwołują funkcjonujących 
do tego dnia formacji obrony cywilnej, które są utworzone stosownie do zadań 
terenowych szefów obrony cywilnej. 

                                                           

30
 W „Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. sprawie 
utworzenia formacji obrony cywilnej” w urzędzie zapewniającym obsługę ministra, powołano 
samodzielną drużynę ratownictwa ogólnego, której zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie – 
na wypadek wojny, wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożenia środowiska oraz przy usuwaniu ich 
skutków – ewakuacji osób i mienia znajdujących się w urzędzie. W skład drużyny wchodzi komendant 
drużyny, zastępca komendanta oraz 10 ratowników powoływanych spośród pracowników urzędu  
i gospodarstwa pomocniczego tego ministerstwa. 
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W wytycznych tych, w §4 pkt 2 „…zaleca się, aby formacje obrony cywilnej 

przeznaczone do wykonania zadań specjalnych oprzeć w głównej mierze na 
Ochotniczych Strażach Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i innych lokalnych organizacjach pozarządowych, a także 
na specjalistycznych podmiotach komunalnych, takich jak wodno-kanalizacyjne, 
energetyczne, gazownicze, poprzez rozlokowanie ich członków i w uzgodnieniu  
z administracją wojskową nadanie im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych”. 

Z kolei wcześniej, bo §3 pkt 2 wskazuje się, iż „…formacje obrony cywilnej do 
zadań ogólnych są podstawowymi formacjami terenowymi oraz podstawowymi 
formacjami zakładowymi w zakładach nie stwarzających zagrożenia skażenia 
substancjami niebezpiecznymi, a także podstawowymi formacjami 
wspomagającymi formacje specjalistyczne w zakładach o dużym ryzyku 
wystąpienia zagrożenia skażeniami.” 

Na tym etapie dostosowywania i zaprezentowanych treści pozostawia się to 
bez szczegółowej analizy. 

Funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce opiera się o określone zasady. 
Zasada to „...podstawa, na której coś się opiera, reguła, norma, zwłaszcza norma 
postępowania.
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 Marian Szcześniak wskazuje, iż funkcjonowanie obrony cywilnej  

w Polsce opiera się na zasadzie powszechności, zasadzie obowiązkowości, 
dostosowaniu struktury OC do istniejącej struktury administrowania krajem, 
zasadzie dostosowania przygotowań obrony cywilnej do stopnia zagrożenia  
i możliwości ekonomicznych kraju, zasadzie decentralizacji kierowania 
przygotowaniami obrony cywilnej, zwłaszcza w układzie terytorialnym  
z utrzymaniem możliwości podjęcia decyzji przez organ nadrzędny oraz zasadzie 
korelacji przygotowań obrony cywilnej z przedsięwzięciami sił zbrojnych  
i gospodarki narodowej. 

Zasada powszechności sprowadza się do zapewnienia warunków ochrony 
ludności w stopniu dostosowanym do przewidywanego zagrożenia. Zobowiązuje 
zatem wszystkie podmioty państwa i społeczeństwa do uczestniczenia w tym 
przedsięwzięciu, stosownie do ich statusu prawnego i organizacyjnego. 

Zasada obowiązkowości zobowiązuje wszystkie organy administracji 
państwowej, organizacje społeczne i podmioty wykonawcze oraz ludność  
do uczestniczenia w przygotowaniach obrony cywilnej. Wynika ona przy tym  
z unormowań prawnych oraz nałożonej odpowiedzialności na te podmioty i organy 
za realizację określonych przedsięwzięć ochronnych i obronnych. 

Zasada dostosowania struktury obrony cywilnej do istniejącej struktury 
zarządzania i administrowania w kraju ułatwia realizację zadań obrony cywilnej, 
gdyż ratownictwo i odpowiedzialność jest skupiona w jednym, najważniejszym 
terytorialnie, podmiocie administracji publicznej. Zasada ta sprowadza się także  
do utrzymania stosownych form organizacyjnych administracji, organów 
wykonawczych i pomocniczych tych podmiotów i realizacji zadań, zarówno  
w czasie pokoju, jak i w okresie wojny. Nie zamyka ona możliwości uzupełniania 
tych struktur wtedy, gdy wyniknie taka potrzeba. 
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 Słownik poprawnej polszczyzny, PWN. Warszawa 1980, s. 981 
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Zasada dostosowania przygotowań obrony cywilnej do stopnia zagrożenia  

i możliwości ekonomicznych dotyczy hipotetycznych zagrożeń i możliwości 
realizacyjnych w sensie ekonomicznym. 

Zasada decentralizacji kierowania przygotowaniami obrony cywilnej 
sprowadza się do kierowania przygotowaniami obrony cywilnej w układzie 
terenowym z utrzymaniem decydujących postanowień w gestii organu 
nadrzędnego (wyższego szczebla). 

Zasada korelacji przygotowań obrony cywilnej z przygotowaniami sił zbrojnych 
RP i gospodarki wskazuje na powiązania ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, 
międzyludzkie i organizacyjne występujące między tymi podmiotami, szczególnie 
podczas podnoszenia gotowości obronnej państwa. 

Powyższe zasady należy uzupełnić zasadą niezmienności struktur, zasadą 
planowania, zasadą wsparcia, zasadą gotowości, zasadą międzyterytorialnej 
solidarności. 

Zasada niezmienności struktur obrony cywilnej, z możliwością ich 
uzupełniania, nie prowadzi do „zamieszania” organizacyjnego w sytuacjach 
zagrożeń. Zasada gotowości oddaje istotę podjęcia natychmiastowych działań  
w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Jest ona bardzo istotna, 
zważywszy na przyjęte terminy rozwinięcia formacji obrony cywilnej. 

Zasada wsparcia wskazuje na możliwość uczestniczenia innych podmiotów  
w przedsięwzięciach obrony cywilnej. Podkreślenia wymaga jednak to, że odbywać 
się to powinno na zasadzie równorzędności wszystkich podmiotów, ale pod jednym 
kierownictwem. 

Zasada międzyterytorialnej solidarności oznacza uczestnictwo w realizacji 
przedsięwzięć obrony cywilnej na innym terytorium administrowanym przez inny 
podmiot administracji publicznej oraz ujęcie w swoich planach obrony cywilnej 
stosownych założeń /wniosków/ innych jednostek administracyjnych kraju lub 
państwa sąsiedniego. 

Zasada planowania wyraża się w stosownych planach działania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. Plany takie to plany obrony cywilnej, które są 
wykonywane na szczeblu województw, powiatów i gmin. Plany obrony cywilnej 
opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony 
cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plan 
obrony cywilnej wykonywany jest przez urząd obsługujący organ obrony cywilnej 
według określonego wzoru. Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki 
organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, przewidziane do 
prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej 
opracowują karty realizacji zadań obrony cywilnej, według ustaleń właściwego 
organu OC,
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 które są częścią składową każdego planu. 

Zaprezentowane wyżej zasady funkcjonowania obrony cywilnej mają ułatwić 
wypełnianie przez nią podstawowych funkcji i realizację przypisanych jej zadań. 
Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż na kompleksowość przygotowań 
ochronnych i ratowniczych wpływ ma także postawa obywateli i ich 
współodpowiedzialność w przedmiotowej sprawie. 
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 Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 24.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
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Szersze, systemowe spojrzenie na obronę cywilną pozwala, przy zachowaniu 

dotychczasowych treści, na jej widzenie między innymi w ujęciu systemowym, 
funkcjonalnym, kompleksowym, organizacyjnym i strukturalnym. Współcześnie  
jej rozumienia w obszarze krajowym nie powinniśmy ograniczać do jednej  
definicji, ale rozpatrywać je można przez pryzmat wielu dziedzin życia. To nic,  
że w ujęciu międzynarodowym, obrona cywilna definiowana terminem „Civil 
Defense” to system środków zwykle podejmowanych przez organizację rządową, 
mających na celu ochronę ludności w okresie wojny i podejmowanie działań 
ratowniczych na wypadek katastrof oraz zapobieganie i łagodzenie skutków 
większych, niebezpiecznych zdarzeń w czasie pokoju. 

Zatem w ujęciu systemowym obrona cywilna to niemilitarne ogniwo ochrony 
społeczeństwa i ratownictwa, będące składową podsystemu niemilitarnego 
systemu obronności. W przypadku wyróżnienia systemu obrony cywilnej można 
wyróżnić podsystem operacyjny obrony cywilnej, podsystem wsparcia lokalnego, 
podsystem wsparcia narodowego (krajowego) i podsystem wsparcia 
międzynarodowego. 

Podsystem operacyjny obejmuje istniejące struktury organizacyjne obrony 
cywilnej, obiekty, formacje utworzone przez uprawnione władze, kierowanie, 
planowanie oraz inne w ramach rozbudowy podsystemu. 

System wsparcia to między innymi logistyka, prawo, szkolnictwo, obronnie 
przygotowane społeczeństwo, nauka, infrastruktura, administracja zespolona  
i niezespolona, służba zdrowia, siły zbrojne, gospodarka, organizacje 
międzynarodowe i stowarzyszenia wspierające podsystem operacyjny – 
bezpośrednio lub pośrednio, stosownie do możliwości i zakresu kompetencji. 

Z uwagi na organizacyjne ujęcie obrony cywilnej w strukturach administracji 
można wskazać, że obrona cywilna to:
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 system organizacji struktur państwa w zakresie ochrony ludności  
i ratownictwa, 

 system organów kierowania w państwie w zakresie ochrony ludności  
i ratownictwa, 

 system organizacji struktur ponadnarodowych w zakresie ochrony  
i ratownictwa ludności. 

W ujęciu organizacyjnym także obrona cywilna to organizacja powołana  
i doskonalona w celu niesienia pomocy ludności i jej ratownictwa w sytuacjach 
zagrożeń, zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie wojny.
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Z ujęciem organizacyjnym wyraźnie koresponduje ujęcie funkcjonalne. W jego 
rozumieniu obrona cywilna to zespół zadań (przedsięwzięć) realizowanych  
w ramach funkcji ochrony i funkcji ratownictwa (np. wykrywanie zagrożeń, 
ostrzeganie i alarmowanie; ewakuacja, przygotowanie budowli ochronnych, 
zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, powszechna 
samoobrona ludności, ratowanie i udzielanie pomocy) przez odpowiednie organy  
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 Ujęcie autora. 
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 Definicja autora. 
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i wydzielone (określone) siły przy aktywnym współudziale społeczeństwa w ramach 
obrony powszechnej. Istotnego znaczenia w tej definicji nabiera aktywność 
społeczna ludzi, dla których tę obronę utworzono. 

Reasumując, obrona cywilna w Polsce jest integralną częścią systemu 
obronnego państwa. Stanowi sobą system o sprecyzowanych zadaniach, 
strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami 
administracji publicznej, rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, 
organizacjami społecznymi oraz społeczeństwem. Siłą Obrony Cywilnej jako 
organizacji i zespołu zadań humanitarnych jest powszechność. Oznacza to, że 
wszyscy obywatele naszego kraju mogą uczestniczyć w ochronie ludzi, którzy 
znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Czynić to mogą na zasadzie świadczeń 
rzeczowych i osobowych, jak i z własnej nieprzymuszonej woli. Podkreślić przy tym 
należy, że powszechność obrony cywilnej to także nic innego jak ogólna 
dostępność. W kontekście systemu obrony cywilnej oznacza to, iż: 

 jest ona przygotowywana dla wszystkich, którzy oczekują od niej 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony; 

 jest otwarta dla wszystkich podmiotów, które chcą w realizacji uczestniczyć 
i wypełniać określoną, stosowną do ich możliwości rolę. 

Zaprezentowany – w pewnym uproszczeniu – współczesny system obrony 
cywilnej nie zamyka dyskusji w przedmiotowej sprawie. Dyskusji, która związana 
jest także z uprawnieniami wynikającymi z przystąpienia RP do Unii Europejskiej. 
Współczesny model systemu OC powinien opierać się na kilku podstawowych 
założeniach: 

a) zagrożenia czasu pokoju są równie groźne co zagrożenia wojenne; 
b) za ochronę ludności w równym stopniu jest odpowiedzialny sektor cywilny  

i wojskowy; 
c) generalnie, odpowiedzialność za ochronę ludności w ramach obrony 

cywilnej ponosi administracja samorządowa, pozostałe podmioty pełnią 
funkcję koordynacyjną lub wspierającą. 

Przedstawione treści nie zamykają historii rozwoju obrony cywilnej, ta bowiem 
toczy się dalej. 

 
Streszczenie 
Obrona cywilna w Polsce została powołana uchwałą Rady Ministrów  

nr 111/73 z dnia 18 maja 1973 r. Jej założenia mają jednak swoje odniesienie  
do rozwiązań organizacyjnych w przedmiotowej sprawie już w 1934 roku  
w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, a następnie w Terenowej Obronie 
Przeciwlotniczej (1951) i Powszechnej Samoobronie (1965). 

Organizacja obrony cywilnej w Polsce pozostaje w pełnym zakresie 
systemowym. Obejmuje bowiem zdecydowaną (jeżeli nie kompletną) większość 
atrybutów systemu, jakimi są: cel, zadania, kierownictwo siły, podstawy prawne 
funkcjonowania, organizację i zasady. 

Przedstawione powyżej treści w stopniu zasadnym oddają istotę 
systemowego ujęcia powyższej problematyki. Nie zamykają jednak problematyki w 
przedmiotowej sprawie. Jest ona otwarta, tak jak otwarta jest dalsza historia 
obrony cywilnej w Polsce. 
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Summary 
Civil defense in Poland was established by Resolution No. 111/73 of the 

Council of Ministers of 18 May 1973. The assumptions are, however, their 
reference to organizational solutions in this case as early as 1934 in air defense 
and antigas, and then in the Field Antiaircraft Defense (1951) and the Universal 
Self Defence (1965). 

The organization of civil defense in Poland remain under the full system. 
Bypass-fact shall overwhelming (if not complete) most of the attributes of the 
system, they are: goal, task force management, the legal basis for the functioning, 
organization and rules. 

The above content as reasonably reflects the essence of the system 
recognized the above issues. However, do not close the issue in this case. It is 
open, as is open subsequent history of civil defense in Poland. 
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Uniwersytet Szczeciński 
 

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ŁĄCZNOŚCI I TRANSMISJĄ DANYCH  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
 
Dzisiejsze cyfrowe systemy łączności, będące na usługach systemów 

dowodzenia i kierowania, są zmuszone do przesyłania sieciami olbrzymiej ilości 
strumieni informacyjnych dotyczących danych komputerowych, wiadomości 
telefonicznych i faksymilowych, obrazów z rozpoznania środowiska walki, sygnałów 
dowodzenia i kierowania podległym jednostkami.

1
 Mają coraz bardziej złożone 

struktury – działanie ich bez wydzielonego podsystemu zarządzania systemem 
łączności byłoby niezwykle skomplikowane, wręcz niemożliwe.

2
 

Stąd też dziedziny zarządzania łącznością (planowanie, organizowanie, 
kierowanie i kontrola) maja szczególne znaczenie dla menedżerów łączności. 
Planowanie łączności wśród innych dziedzin stanowi integralny element 
zarządzania – jest drogowskazem do osiągania celów. Tworzy podstawę organizacji 
i rozwinięcia systemu łączności w każdej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej 
systemu dowodzenia i kierowania. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dowódcy  
i jego sztabu w informacje w zadanym procesie informacyjno-decyzyjnym.

3
 

Planowanie ma umożliwić w każdym momencie i w dowolnym miejscu dostęp 
do szerokiej gamy usług telekomunikacyjnych, radiowych i informatycznych. Usługi 
te ustawicznie zmieniają się, w zależności od rozwoju stanów osobowych, 
technicznych środków systemów dowodzenia i kierowania, powodujących 
przeobrażenia w cywilnych, jak i wojskowych procesach planowania sieci  
i systemów łączności. 

Na każdym szczeblu dowodzenia i kierowania procedury planowania systemu 
łączności są realizowane w trzech fazach:

4
 

– planowanie wstępne – przeddecyzyjne, w ramach którego jest 
wypracowywany zamiar organizacji łączności oraz przekazanie zadań 
wstępnych; 

                                                           

1
 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania 
systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1855); Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 2004 Nr 98, oz. 978); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym  
(Dz. U. 2004 Nr 98, poz. 978); A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. 
Warszawa 2011 

2
 Patrz szerzej: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. drugie, zmienione. Warszawa 
2005; P. Guła, J. Prońko, B. Wiśniewski, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Bielsko-
Biała 2009; J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie. Bielsko-Biała 2006 

3
 Planowanie łączności jest procesem złożonym, podyktowanym tym, że zadania poszczególnych 
jednostek ratowniczych rozpadają się na szereg cząstkowych czynności i faz, realizowanych według 
opracowanego planu walki z zagrożeniami (harmonogramu) – w ustalonej kolejności, w różnym 
czasie. Są one prognozowane i analizowane pod kątem ważności dla osiągnięcia zakładanego celu 
walki. 

4
 A. Barczaka (red.), Komputerowe wspomaganie decyzji. Planowanie systemu łączności, opracowanie 
zbiorowe. Warszawa 1999, s. 94 
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– planowanie główne – dotyczące opracowania decyzji do organizacji 
łączności, obejmuje identyfikację problemów dotyczących planowania 
łączności i przekształcenie zamiaru w decyzję; 

– planowanie szczegółowe – poddecyzyjne, obejmujące wykonywanie 
pozostałych elementów planu, w tym dokumentów eksploatacyjnych.  
W fazie tej następuje stopniowe przechodzenie do działań organizatorsko-
wykonawczych i kontrolnych.

5
 

Powyższe fazy procesu planowania łączności składają się z kilku etapów:
6
 

inicjowania – stanowiącego podstawę rozpoczęcia planowania przez grupę 
planowania (sztab), analizy zadania przełożonego i własnego w systemie 
przełożonego, analizy wariantów organizacji łączności, weryfikacji i porównania 
wariantów, wypracowania zamiaru (koncepcji) organizacji łączności, podjęcia 
decyzji o wyborze określonego wariantu, opracowanie planu łączności. 

Na podstawie wstępnych informacji od przełożonego (przewodniczącego 
zespołu zarządzania kryzysowego lub komendanta PSP), odnośnie użycia sił  
i środków zgrupowania operacyjnego jednostek ratownictwa, w tym sił i środków 
łączności, decydent organu planistyczno-zarządzającego systemem łączności 
powinien uwzględnić wymagania narzucone przez system dowodzenia i kierowania, 
skalę i typ planowanej operacji oraz czas potrzebny na planowanie i rozmieszczanie 
zasobów łączności w ugrupowaniu przełożonego.

7
 Kolejnym krokiem jest 

przystąpienie do opracowania swojej koncepcji wsparcia dowodzenia łączności  
i informatyki. W kolejności zapoznaje z zadaniem podległy personel, ocenia 
sytuację kryzysową, w tym analizuje: zagrożenia,

8
 techniczne środki łączności 

przełożonego i własnych, podmiotów wspierających i pomagających, teren, pogodę, 
porę roku oraz jeżeli są to warunki wojenne – ocenia możliwości środków 
przeciwnika do rozpoznania i zakłócania sytemu łączności oraz jak się ustrzec 
przed nimi. Następnie formułuje zamiar do organizacji łączności, bierze udział  
w informowaniu operacyjnym i zapoznaje się z zamiarem walki dowódcy 
zgrupowania ratowniczego oraz wytycznymi przełożonego do organizacji systemu 
łączności, precyzuje i ogłasza zamiar organizacji łączności, zatwierdza dokumenty 
(np. schemat łączności, wykaz korespondentów do tabeli danych radiowych, tabele 
danych radiowych dla sieci, przydziały danych do organizacji łączności radiowej  
i inne). Te i inne informacje pozwolą decydentowi łączności na opracowanie zbioru 
dopuszczalnych wariantów decyzji, spełniających potrzeby systemu dowodzenia  

                                                           

5
 Ibidem, s. 111-114, 119-127. Dokumentami eksploatacyjnymi są m.in. schemat organizacji łączności 
teleinformatycznej i radiowej, łączności specjalnej i utajnionej, służbowej i kierowania łącznością, 
tabele danych radiowych, tabele kryptonimów i adresów radiowych, tabele sygnałów rozpoznawczych 
osób funkcyjnych. 

6
 Doktryna systemów łączności i informatyki Sił Zbrojnych RP (D/6). Bydgoszcz 2013, s. 69-70; patrz 
szerzej: J. Pilżys, Zarządzanie kryzysowe. Szczecin 2007; idem: Planowanie w zarządzaniu 
kryzysowym. Szczecin 2012 

7
 J. Janczak, M. Frączek (red.), Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa 
2012, s. 102-103; Każdy decydent biorący udział w procesie planowania łączności powinien 
„posiadać odpowiednie zdolności i umiejętności decyzyjne, ogarniające cały podległy  
i dostępny potencjał sił i środków łączności i informatyki oraz pozwalające na ich optymalne 
wykorzystanie. Ponadto powinni posiadać wiedzę inżynierską w dziedzinie ratowniczych, cywilnych  
i wojskowych systemów łączności, popartą doświadczeniem w ich eksploatacji”. (w:) Komputerowe 
wspomaganie decyzji…, s. 103 

8
 J. Pilżys, Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego. Szczecin 2011, s. 177-182 



35 
________________________________________________________________________________________ 

 
i kierowania zgrupowaniem ratowniczym. Po wysłuchaniu zamiaru i decyzji 
dowódcy zgrupowania ratowniczego, dokonuje oceny każdego z wypracowanych 
przez podległy personel wariantów organizacji łączności. Po odrzuceniu tych, które 
nie spełniają wymagań dopuszczalności, tj.:

9
 pełnej zgodności z aktualną  

i przewidywaną sytuacją operacyjno-taktyczną, jedności koncepcyjnej i spójności 
wszystkich elementów planu, terminowości wykonania, równomiernego 
zaangażowania i obciążenia zespołów i wykonawców, racjonalizacji ekonomicznej 
w zakresie użycia sił i środków łączności i informatyki, racjonalności wykonawczej – 
podejmuje decyzję do organizacji systemu łączności, tj. określenia celu oraz 
materialnej, czasowej i przestrzennej jego struktury. 

Zatwierdzenie planu walki, a zarazem planu łączności przez przełożonego 
jest początkiem wprowadzania ich w życie do podległych jednostek. Plan łączności 
powinien zawierać przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne, które umożliwią jak 
najlepsze przekazywanie informacji, a tym samym ograniczą wpływ zakłóceń  
na łączność radiową i informatyki.

10
 Jest on opracowywany w formie załącznika  

do rozkazu bojowego dowódcy zgrupowania ratowniczego.
11

 Może być wykonany  
w formie opisowej (tabelarycznej) i graficznej. Część opisowa jest ukazana  
w załączniku 1. Natomiast część graficzna może być wykonana na mapie, w formie 
szkiców i schematów. Odzwierciedla ona organizację i zasady funkcjonowania sieci 
łączności i informatyki do zaplanowanej sytuacji operacyjno-taktycznej. Przyjmuje 
się, że część graficzna powinna zawierać następujące dane:

12
 elementy 

dowodzenia i koordynacji działań, w tym: linie rozgraniczenia i punkty 
koordynacyjne, linie koordynacyjne, rejony rozmieszczenia jednostek ratownictwa  
i ich stanowisk dowodzenia, kierunki głównego wysiłku walki z zagrożeniami, drogi 
marszu (szczególnie te, które przewidziano do przemieszczania elementów sieci 
łączności), elementy sieci łączności: telekomunikacyjnej (radioliniowej i kablowej), 
obiektów stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wojskowej poczty 
polowej. Ponadto część graficzna zawiera legendę opisującą zamiar organizacji 
łączności i informatyki, schemat łączności operacyjno-taktycznej, schemat łączności 
teleinformatycznej i radiowej, schemat kierowania łącznością oraz kalkulacje sił  
i środków łączności. Z powyższego wynika, że plan łączności i informatyki jest 
integralną częścią planowania walki z zagrożeniami na wszystkich szczeblach 
dowodzenia.

13
 Powinien odpowiedzieć na następujące pytania: kto będzie 

wykonywał określone zadanie, kiedy, gdzie, w jaki sposób i dlaczego. Postawione 
pytania powinny odnosić się do zasobów łączności, jakimi dysponują centra  

                                                           

9
 Komputerowe wspomaganie decyzji…, s. 93 

10
 L. Kiełtyka, Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Warszawa 
2002, s. 151. Do najczęściej spotykanych źródeł zakłóceń łączności jest infrastruktura energetyczna  
i telekomunikacyjna. Zakłócenia pochodzą również od zjawisk przyrodniczych, mogą mieć charakter 
celowego działania. 

11
 M. Marczyk, Dokumenty łączności i informatyki, „Przegląd Wojsk Lądowych”, Październik 2009,  
Nr 10, s. 17. W związku z tym, że w działaniach wojennych wojskowe sieci łączności i cywilne będą 
musiały ze sobą współpracować, stąd też istnieje potrzeba jednolitości opracowywania dokumentów. 
Autor również ukazuje formę i treść załącznika opracowywanego przez wojskową komórkę S-6 lub  
G-6 wsparcia dowodzenia do organizacji łączności w oddziałach (pododdziałach wojskowych). 

12
 Ibidem 

13
 Doktryna systemów…, s. 66-67. Plany operacji są opracowywane w ramach planowania reagowania 
kryzysowego, w odpowiedzi na aktualną lub zbliżającą się sytuację kryzysową. 
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w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego, jednostki ratownictwa oraz 
podmioty pomagające i wspierające działania antykryzysowe. Przy wyborze 
sposobu wykonania zadania jest ważne także uwzględnienie alternatywnych 
wariantów jego wykonania. Taka sytuacja może mieć miejsce w nieoczekiwanej 
chwili, w każdym etapie zaplanowanego działania. Stąd też wymaga się  
od decydentów łączności przestrzegania zasad działania przed jak i w czasie 
wykonywania zadania przez własne siły i środki, w tym przestrzegania reżimów 
przekazywania informacji-meldunków (rozkazów) o stanie wyjściowym jednostek 
ratownictwa do walki, w trakcie jej prowadzenia i po zakończeniu.

14
 Dane  

te powinny dotyczyć: aktualnego położenia, stanu osobowego, ilości 
specjalistycznego sprzętu łączności, rodzaju i sposobu wykonywania (wykonania) 
zadania, czasu rozpoczęcia lub zakończenia pracy sił łączności. 

W zintegrowanych systemach łączności na poszczególnych szczeblach 
administracji publicznej istnieje struktura połączeń bezpośrednich pomiędzy 
stanowiskami centrum zarządzania kryzysowego (CZK), wewnątrz elementów 
CZK, pomiędzy pododdziałami i oddziałami jednostek ratownictwa oraz 
dalekosiężna poza szczebel taktyczno-operacyjny. Jest ona uzależniona  
od charakteru i skali prowadzonych operacji. Wybrane jej elementy są powiązane 
ze stacjonarnymi systemami łączności telekomunikacyjnej, obejmując swoim 
zasięgiem cały obszar działania państwa. Taka struktura wymiany informacji 
wymaga określonych dróg ich przekazywania, podziału pracy i specjalizacji. 
Dotyczy to procesów w skali całego systemu bezpieczeństwa narodowego,  
jak i w skali poszczególnych jego podsystemów, w tym m.in. Krajowego Systemu 
Zarządzania Kryzysowego

15
 i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W walce z zagrożeniami podstawowymi środkami łączności w zarządzaniu 
kryzysowym są radiostacje bazowe (stacjonarne i przewoźne) i polowe.

16
 Łączność 

radiowa na szczeblu wojewódzkim w sytuacjach kryzysowych jest organizowana 
pomiędzy:

17
 wojewodą – Wojewódzkim CZK – grupą operacyjną wojewody, 

                                                           

14
 T. Winiarski, Symulacja komputerowa. (w:) P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad 
bezpieczeństwem i obronnością. Warszawa 2010, s. 137. Słuszna jest teza postawiona przez 
Tadeusza Winiarskiego, że sztukę modelowania (planowania) mogą opanować ci, którzy 
charakteryzują się oryginalnym myśleniem, umiejętnością przewidywania i wytrwałością, jak również 
głęboką znajomością systemu rzeczywistego (mającego wykonać określone zadanie), problemów  
i procesów, które podlegają modelowaniu (ocenie). Według autora, jest ściśle związany  
z osobowością projektującego (planującego). 

15
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określania organów 
administracji rządowej, które tworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobach ich 
funkcjonowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1810) 

16
 Radiostacja bazowa zapewnia łączność starosty (prezydenta miasta, burmistrza), wojewody w sieci 
radiowej kierowania i współdziałania. Znajduje się ona w: CZK, w pomieszczeniu łączności danego 
urzędu administracji publicznej oraz w zapasowym miejscu kierowania. Ponadto bazową radiostacją 
dysponuje dowódca zintegrowanego systemu ratowniczego – komendant Państwowej Straży Pożarnej. 

17
 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad 
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152, 
wojewodowie zostali zobowiązani do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych 
przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych obejmujących 
w szczególności: przygotowania łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym,  
ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej państwa, odpowiednio w ramach 
działu administracji rządowej, w województwie, powiecie i gminie, gromadzenie, analizowanie  
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Wojewódzkim CZK – starostą – Powiatowym CZK, starostą – Gminnym CZK – 
wójtem – Gminnym CZK. W sieci zarządzania wojewody znajduje się także 
prezydent miasta, burmistrz z podległym CZK. W zależności od sytuacji kryzysowej, 
do sieci radiowego współdziałania są włączone komendy straży pożarnej, biura 
bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego oraz dyspozytorzy dyżurni zakładów  
i instytucji, m.in. opieki zdrowotnej, stacji pogotowia ratunkowego, policji, inspekcji  
i straży miejskich, energetyki cieplnej, dźwigowego, drogowego, komunikacji  
i dystrybucji gazu, wodociągów i kanalizacji, gospodarki komunalnej. 

Sprawność i efektywność łączności w sytuacjach kryzysowych zależy głównie 
od organizacji i obowiązków osób i instytucji będących w sieci kierowania  
i współdziałania. Obowiązkiem wójta (prezydenta miasta, burmistrza), starosty  
i wojewody jest podjęcie decyzji o uruchomieniu systemów łączności na swoim 
obszarze odpowiedzialności poprzez podległe centrum zarządzania kryzysowego. 
Za wdrażanie procedur łączności oraz zapewnienie całodobowego działania 
systemów łączności odpowiada: na szczeblu wojewódzkim – dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na szczeblu powiatu i gminy – 
kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W powyższych 
strukturach są zatrudnieni pracownicy (inspektorzy), którzy zabezpieczają działanie 
systemów łączności telefoniczno-faksowej, w sieci telekomunikacyjnej operatora  
TP S.A. oraz całodobowe działanie łączności radiotelefonicznej w sieci zarządzania 
wojewody, starosty, wójta (prezydenta miasta, burmistrza). Osoby te wykonują 
swoje zadania na podstawie opracowanej dokumentacji eksploatacyjnej łączności, 
pism organów zarządzających łącznością, tabel sieci radiowej i kryptonimów.

18
 

W zależności od sytuacji kryzysowej i specyfiki sieci łączności rozwijanej  
na danym szczeblu dowodzenia i kierowania, przełożeni podają wytyczne 
specjalistom z podległej komórki łączności w formie zarządzenia do organizacji 
łączności, a w nich:

19
 ogólne zadanie zgrupowania jednostek ratownictwa do walki  

z zaistniałymi zagrożeniami, sposób współdziałania z dowódcami jednostek 
ratownictwa oraz instytucjami wspierającymi i pomagającym, rozmieszczenie 
stanowisk dowodzenia, z kim i w jakim czasie i jakimi środkami zapewnić łączność, 
kolejność wykorzystania środków łączności w czasie przegrupowywania się  
do rejonów koncentracji, podczas przygotowania i w toku walki z zagrożeniami oraz 
czas przedstawienia planu łączności do zatwierdzenia.

20
 W czasie organizowania 

                                                                                                                                                    

i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych, tworzenie 
systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania,  
w tym także ludności cywilnej o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego 
państwa i jego elementów, ustalenie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji oraz 
ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.  
Z powyższego wynika, że w sferze przygotowań obronnych na szczeblu województwa 
niekwestionowanym liderem jest wojewoda, spoczywa na nim bardzo duża odpowiedzialność. 

18
 Pismo DIR 1578/2001 Dyrektora Departamentu Rozwoju Informatyki i Sytemu Rejestrów 
Państwowych MSWiA w sprawie przydział częstotliwości radiowych i zezwolenia na urządzeń 
radiokomunikacyjnych. 

19
 Podając wytyczne do zabezpieczenia łączności, kierownik centrum zarządzania kryzysowego powinien 
brać pod uwagę możliwości techniczne środków łączności ich ilość oraz przygotowanie osób do ich 
obsługiwania. 

20
 M. Marczyk, Dokumenty łączności i informatyki, „Przegląd Wojsk Lądowych”, Październik 2009,  
Nr 10, s. 15-17. Według autora artykułu, plan jest zasadniczym dokumentem planistycznym łączności  
i informatyki. Składa się z dwóch części: graficznej i tabelarycznej. 
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łączności oraz jej wykorzystania w działaniu odbywa się kontrola funkcjonowania 
środków łączności i informatyki na stacjonarnych i mobilnych stanowiskach 
dowodzenia.

21
 Ma ona na celu utrzymanie w ciągłej gotowości wydzielonych 

środków łączności i informatyki do prowadzenia korespondencji teleinformatycznej, 
radiowej i sprawdzenia czujności przełożonych i obsług radiostacji i programów 
komputerowych. 

Należy pamiętać, że czas, jaki przeznacza się na planowanie i organizację 
systemu łączności, liczy się od chwili postawienia zadań osobie odpowiedzialnej  
za organizację łączności stacjonarnej i polowej do chwili osiągnięcia gotowości 
systemu do działania. Stąd też jednym z najważniejszych problemów staje się 
zgodna i harmonijna współpraca na wszystkich jego poziomach:

22
 sprzętu 

radiowego i komputerowego, sygnałów, postaci informacji, aplikacji systemów 
informatycznych w dowodzeniu i kierowaniu siłami zgrupowania ratowniczego. 
Oznacza to potrzebę spójności implementacyjnej wyszczególnionych zasobów,  
a zarazem szybkiego ich dostosowania do aktualnych potrzeb zgrupowania,  
tj. ustalenia i zaplanowania:

23
 

– stanowisk komputerowych; 

– ilości sieci i kierunków radiowych oraz ich zasadniczego przeznaczenia; 

– udziału poszczególnych korespondentów dla każdej sieci i kierunku 
radiowego; 

– typu określonego egzemplarza radiostacji ze zbioru środków łączności; 

– szczegółowych charakterystyk pracy radiostacji w sieci lub kierunku 
radiowym. 

W związku z powyższym osoba odpowiedzialna za łączność powinna wydać 
ustne wytyczne do organizacji łączności, zawierające: 

– organizację komputerowego wspomagania podejmowania decyzji przez 
organy planistyczno-zarządzające zgrupowaniem ratowniczym, w tym 
łącznością; 

– miejsce rozwijania oraz czas gotowości pracy głównej radiostacji,  
w zależności od potrzeb, kierunki jej przemieszczania; 

– organizację łączności radiowej z jednostkami ratownictwa, podmiotami 
wspierającymi i pomagającymi, ogniwami łańcuchów dostaw produktów  
i usług logistycznych, tj. z kim, w jakim czasie, jakimi środkami i sposobami 
organizować łączność; 

– dane radiowe, kryptonimy, adresy radiowe technicznych środków radiowych 
i telefonicznych, sygnały rozpoznawcze osób funkcyjnych – osobom 
umieszczonym w planie łączności, czasy wprowadzania nowych danych 
radiowych oraz informacje dotyczące: maskowania radiowego, organizacji 
łączności powiadamiania i alarmowania, ochrony przed zakłóceniami, w tym 
alternatywne rozwiązania. 

Organizacja sił i środków i ich funkcjonowanie w systemie łączności powinno 
być sprawdzone przez kierownika centrum zarządzania kryzysowego drogą 

                                                           

21
 Doktryna systemów…, s. 68-83 

22
 Komputerowe wspomaganie decyzji…, s. 51 

23
 Ibidem, s. 121 
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włączenia się jego radiostacji do poszczególnych sieci radiowych. Użytkownicy 
łączności radiowej powinni znać kryptonimy radiowe i telefoniczne poszczególnych 
stanowisk kierowania i stanowisk dowódczo-obserwacyjnych oraz numery osób 
funkcyjnych.

24
 

Po zaplanowaniu i zorganizowaniu współpracy wielu podmiotów biorących 
udział w akcjach ratowniczych, niezmiernie ważnym elementem wykonania przez 
nich zadań jest sprawne kierowanie nimi w walce z zagrożeniami. Stąd też  
w każdym systemie walki jednostek ratownictwa z zagrożeniami można wyróżnić 
podsystem kierowania i wykonawczy. Podsystem kierowania składa się  
z podsystemu pozyskiwania informacji, podsystemu decyzyjnego i podsystemu 
łączności. Natomiast podsystem wykonawczy stanowią siły i środki zgrupowania 
operacyjnego jednostek ratownictwa oraz podmiotów wspierających i poma-
gających ich działania (schemat nr 1). Ze schematu wynika, że dowódca i sztab 
będzie potrzebował przydatne informacje o zagrożeniu, siłach własnych i wsparcia 
działań. Mogą one być przesyłane z bliższych (własnych) lub dalszych źródeł 
informacji (szczebla nadrzędnego), jednorazowo lub okresowo w formie tekstu, 
tabel, wykresów, graficznego zobrazowania dróg marszów, rejonów rozmieszcze-
nia i działań w czasie i przestrzeni od operatorów programów komputerowych/baz 
danych lub sekcji operacyjno-rozpoznawczej (logistycznej). 

 

Schemat nr 1: Kierowanie walką jednostek ratownictwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                           

24
 Z przytoczonych informacji i dokumentów wynika, że organizacja łączności na potrzeby systemu 
zarządzania kryzysowego jest opracowywana jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia i reagowania 
systemu na nie. Zawiera ona zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych oraz możliwe  
do wykorzystania siły, środki i systemy łączności. Określana jest w odrębnym, niejawnym załączniku 
funkcjonalnym do gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego planu zarządzania 
kryzysowego. Jego niejawny charakter jest podyktowany względami bezpieczeństwa. (w:) Ustawa  
z dnia 7 sierpnia 2013 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 5, pkt. 2, podpunkt 3b. 

Źródła informacji: 
- wewnętrzne  
- zewnętrzne 

Podsystem decyzyjny: 
- dowódca,  

- sztab operacji działań 
 

 

Podsystem wykonawczy: 
- jednostki ratownictwa 

- instytucje wsparcia i pomocy 
- zabezpieczenie działań 

-  

 

Rozkazy i zarządzenia Meldunki 
Kontrola, pomoc, 
zmiana działań 

Kierowanie walką 

Sieć teleinformatyczna + radiowa 

Zbiór 
programów 
komputerow

ych 
(bazy 

danych) 
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W tym przypadku mamy do czynienia ze wspomaganiem komputerowym 

podejmowania decyzji, tj. przekazywaniem dostępnych danych użytecznych dla 
wszystkich planistów, w tym systemu łączności. Ważne jest, aby w określonej 
sytuacji kryzysowej został ustalony jednolity system kierowania łącznością dla 
wszystkich decydentów (abonentów) biorących udział w akcji ratowniczej, w tym: 
sposób wymiany danych, system meldunkowy, terminologia i nazewnictwo 
rozkazodawcze, mapy numeryczne, znaki taktyczne do zobrazowania graficznego 
terenu, zagrożeń i ugrupowania. 

Do zabezpieczenia wspomagania teleinformatycznego i radiowego centrum 
zarządzania kryzysowego, dowódcy zgrupowania operacyjnego i jego sztabu  
są niezbędne organy kierowania łącznością i informatyką oraz bezpieczna, 
elastyczna i wydajna infrastruktura łączności. 

Do podstawowych zadań organów kierowania łącznością zalicza się: 

– planowanie systemu do zadań i zamiaru działań dowódcy; 

– utrzymywanie znajomości aktualnej i prognozowanej sytuacji operacyjnej; 

– nadzorowanie przegrupowywania się podległych sił i środków, ich 
ponownego rozwijania i nawiązywania łączności i informatyki oraz 
właściwej ich eksploatacji; 

– kontrolowanie przestrzegania procedur zachowania bezpieczeństwa 
przesyłanych informacji; 

– planowanie ochrony fizycznej systemu oraz zabezpieczenia operacyjnego  
i logistycznego systemu łączności i informatyki. 

Do wykonania powyższych zadań organy kierownicze łączności i informatyki 
powinny posiadać podsystem wykonawczy, składający się z: 

– sekcji (komórki) operacyjnego zabezpieczenia łączności i informatyki. 
W zależności od potrzeb powinna być przygotowana do:

25
 rozwinięcia 

systemu kierowania operacją ratowniczą, opracowania dokumentów 
łączności czynnej (radiowej) oraz planu informatycznego wspomagania 
działań ratowniczych, zapewnienia łączności o wysokiej jakości na 
potrzeby dowództwa, sztabu i jednostek ratownictwa oraz warunków 
ochrony informacji niejawnych,

26
 nadzorowania właściwego wykorzystania 

technicznego środków łączności oraz wymiany danych, wydzielenia 
niezbędnej liczby kanałów łączności na potrzeby teleinformatycznego  
i radiowego wspomagania akcji ratowniczej, planowania i organizowania 
systemu obiegu informacji oraz nadzorowania właściwego wykorzystania 
środków automatyzacji kierowania, udzielania pomocy użytkownikom 
technicznych środków łączności z pełnym wykorzystaniem ich możliwości, 
zapewnienia warunków pełnej realizacji tajnego dowodzenia i kierowania 
zgrupowaniem ratowniczym, rozliczania – po zakończeniu działań 
ratowniczych kosztów użytkowania systemu teleinformatycznego; 

– sekcji (komórki) zabezpieczenia pracy stanowiska dowodzenia  
i kierowania działaniami ratowniczymi. Jej celem byłoby: wyposażenie 
miejsca pracy dowódcy i sztabu, zabezpieczenie logistyczne rozwinięcia 

                                                           

25
 Doktryna systemów łączności…, s. 29 

26
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) 
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systemu kierowania i łączności oraz wspomagania informatycznego, 
zabezpieczenie ochrony i obrony stanowiska kierowania akcją ratowniczą, 
w tym: zabezpieczenie ochrony miejsc przechowywania informacji 
niejawnych związanych z prowadzeniem działalności rozpoznawczej, 
dywersyjnej, szpiegowskiej, sabotażowej, przestępczej, zorganizowanie 
systemu przepustek wejścia (wjazdu) do rozwiniętych stanowisk 
kierowania, przygotowania miejsc zakwaterowania, spożywania posiłków  
i odpoczynku, wyznaczenie regulacji ruchu w rejonie operacji oraz punktu 
prasowo-informacyjnego. 

Analizowany obieg informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 
kierowania walką jest ujmowany jako nerw wszelkich poczynań jego elementów. 
Powinien być dobrze zaplanowany z jednoznacznym określeniem formy 
przekazywania rozkazów (pisemnie lub elektronicznie), kierunku przepływu 
(obiegu) informacji oraz ich rejestrowania, tj. odnotowania czasu, treści 
podawanych informacji, nadawcy i adresata przedmiotowej informacji, sposobu 
przekazania informacji i innych danych do archiwizacji zrealizowanych czynności. 
Stąd też przepływ informacji w systemach łączności i informatyki jest regulowany 
przez:

27
 schemat obiegu informacji, znormalizowane formaty wiadomości 

tekstowych i meldunków, przydziały znaków i sygnałów wywoławczych, tablice 
trasowania (stanowiących spis wskazujący, przez które sąsiadujące z routerem 
węzły sieci komputerowych prowadzi trasa do węzłów oddalonych), procedury 
kompresji danych, inne środki fizyczne i proceduralne. 

Podczas organizacji łączności dowodzenia i kierowania, współdziałania, 
powiadamiania, ostrzegania i alarmowania, w pierwszej fazie akcji ratowniczej 
dowódca powinien wyznaczyć stanowisko dowodzenia zapewniające mu ogólny 
przegląd sytuacji kryzysowej, m.in. do opracowywania dokumentów i ich wymiany 
ze stanowiskiem kierowania centrum zarządzania kryzysowego i elementami 
ugrupowania zgrupowania ratowniczego, monitorowania sytuacji bieżącej 
jednostek ratownictwa, planowania działań, kontrolowania i kierowania walką. 
Zazwyczaj jest to samochód dowodzenia wyposażony w serwer bazy danych  
i serwer komunikacyjny, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem 
systemowym, narzędziowym i użytkowym, radiostację bazową, drukarkę, skaner, 
ploter, faks i urządzenia sieciowe tworzące sieć lokalną wozu. Za stanowisko 
dowodzenia może posłużyć namiot sztabowy. Jeżeli jest to teren zabudowany, 
dowódca najczęściej wykorzystuje budynek wraz z jego wyposażeniem, znajdujący 
się w strefie działań jednostek i służb ratowniczych. 

W następnej kolejności dowódca tworzy i powołuje sztab działań ratowniczych 
oraz organizuje łączność z przełożonym, podległymi stanowiskami dowodzenia 
jednostek ratownictwa oraz podmiotami współpracującymi i pomagającymi.

28
 

Wymiana informacji między centrami zarządzania kryzysowego a dowódcami 
pododdziałów zgrupowania ratowniczego dotyczy wyłącznie przesyłania 
dokumentów dowodzenia (rozkazodawczych i sprawozdawczych), sygnałów 
alarmowania i ostrzegania i powiadamiania. Natomiast łączność na szczeblu 

                                                           

27
 Doktryna systemów łączności…, s. 18-19 

28
 Podmioty wspomagające i wspierające dowódcę zgrupowania ratowniczego, są wykazane w siatce 
kompetencyjnej, znajdującej się w planie zarządzania kryzysowego. 
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jednostki ratowniczej – przełożony-podwładny, podwładny-przełożony 
organizowana będzie na bazie sieci radiowej dowodzenia i kierowania, 
utworzonej ze środków łączności wydzielanych z własnych zasobów etatowych.

29
 

Do nich należą radiotelefony przenośne i przewoźne oraz telefony komórkowe. 
Radiotelefony przenośne, ich konstrukcja i parametry techniczno-eksploatacyjne 
pozwalają na pracę w ruchu i noszenie ich przez ratowników na ramieniu, plecach 
lub piersi. Radiotelefony przewoźne są montowane na pojazdach mechanicznych, 
zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania zarówno w czasie ruchu, jak 
i na postoju, radiotelefony przewoźne-przenośne, montowane na pojazdach 
poprzez urządzenia adapterowe z wykorzystaniem źródła zasilania 
akumulatorowego i układu antenowego pojazdu, radiotelefony ręczne są podobne 
do przenośnych, mają wbudowane układy foniczne w bryle radiotelefonu, można je 
nosić w ręku lub na pasie. Przy pomocy wyszczególnionych radiotelefonów 
dowódca (np. jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP) nawiązuje: 

– łączność operacyjną: 

– dowódca zastępu (sekcji) organizuje łączność z przodownikami rot 
(stanowiskiem gaśniczym) i kierowcą-mechanikiem (stanowiskiem 
wodnym) bezpośrednio mu podlegającym; 

– dowódca odcinka bojowego organizuje łączność z dowódcami plutonów, 
sekcji lub zastępów pracujących na odcinku bojowym bezpośrednio jemu 
podporządkowanemu; 

– dowódca zgrupowania ratowniczego organizuje łączność z dowódcami 
odcinków bojowych i innymi dowódcami, kierownikami, którzy są 
bezpośrednio mu podporządkowani; 

– łączność współdziałania
30

 – za pomocą środków technicznych wydanych 
przez głównego wykonawcę zadania lub przy pomocy własnej łączności: 

– dowódca zgrupowania ratowniczego z dowódcami służb wspomagających 
jego działania; 

– dowódcy poszczególnych odcinków bojowych, dowódcy zastępów (sekcji) 
współdziałających na tym samym odcinku bojowym. W zależności od 
sytuacji kryzysowej kierujący działaniami ratowniczymi organizuje łączność 
współdziałania z koordynatorem medycznych działań ratowniczych oraz ze 
służbami, inspekcjami i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej. 
Jego obowiązkiem jest nawiązanie współpracy z mass mediami, w celu 
informowania ludności o przebiegu akcji ratowniczej oraz o przestrzeganiu 
zasad zachowania się w styczności z zagrożeniami. Jest też 
organizowana: 

                                                           

29
 Systemy teleinformatyczne…, s. 109. Łączność dowodzenia zapewnia ciągłość dowodzenia 
podległymi jednostkami, w tym kierowania działaniami siłami i środkami własnymi, głównie w terenie  
i są nią objęte osoby funkcyjne jednostki ratowniczej oraz osoby wspierające tę jednostkę  
w działaniach, patrz też: Michalak J., Udrycki J., PR4G system łączności UKF szczebla taktycznego. 
Warszawa 2002 

30
 Ibidem. Łączność współdziałania to przede wszystkim przekazywanie informacji pomiędzy służbami, 
inspekcjami, strażami i odbywa się pomiędzy stanowiskiem dowodzenia a podmiotami biorącymi 
udział w akcji ratowniczej. 
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– łączność rozpoznania sytuacji kryzysowej, mająca na celu zdobycie jak 
najwięcej informacji, m.in. o terenie, warunkach pogodowych, zagrożeniu, 
jego rozprzestrzenianiu się, a tym samym poprzez zorganizowaną; 

– łączność ostrzegania i alarmowania stanów osobowych jednostek 
ratowniczych oraz ludności o zbliżającym się zagrożeniu, np. o skażeniu 
promieniotwórczym, chemicznym, bakteriologicznym, przy jednoczesnym 
zastrzeżeniu najwyższego priorytetu przekazywania tych sygnałów poza 
wszelką kolejnością, we wszystkich dostępnych podsystemach i relacjach 
łączności;

31
 

– łączność zabezpieczenia logistycznego, umożliwiająca dowodzenie 
siłami i środkami logistycznymi oraz kierowanie dostarczaniem produktów  
i usług logistycznych jednostkom ratownictwa oraz ludności 
poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych. 

Wymienione powyżej obszary funkcjonalne łączności określają cel działania 
systemu, a tym samym zachowanie ciągłej wymiany informacji na wszystkich 
szczeblach dowodzenia i kierowania zgrupowaniem operacyjnym. W zależności  
od potrzeb są one wspierane informacją oraz dodatkowymi siłami i środkami walki 
z zagrożeniami. Organizacja powyższych sieci łączności w działaniach 
ratowniczych musi odpowiadać strukturom dowodzenia ustalonym przez dowódcę 
nimi kierującego. 

Zdaniem autora, na czas pokoju kryzysu i wojny sieci kierowania  
i zarządzania systemem łączności na szczeblu kraju, województwa, powiatu  
i gminy powinny stanowić oddzielną, logicznie wydzieloną całość przeznaczoną 
wyłącznie do tego celu. 

Ciągły rozwój sił i środków łączności ma przeogromny wpływ na struktury  
i zadania Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Zwłaszcza dotyczy  
to złożoności: 

– projektowania nowych struktur węzłów i linii łączności w systemach 
dowodzenia; 

– przygotowania bazy sprzętowej i materiałowej do świadczenia usług; 

– zasilania odpowiednim personelem o określonych specjalnościach 
zawodowych i kwalifikacjach wraz z techniczno-organizacyjnym 
przygotowaniem różnorodnych operacji, zabiegów, czynności  
w poszczególnych fazach rozwiniętego procesu przesyłania informacji. 

Rozwiązanie powyższych problemów wymaga od decydentów wszystkich 
szczebli zarządzania kryzysowego dogłębnego przemyślenia, jakich sił i środków 
łączności potrzebują w celu zespolenia (synchronizacji, koordynacji) wspólnych 
działań antykryzysowych. 

Na dzień dzisiejszy jest to poważny problem do rozwiązania. Na przykład, 
jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją kryzysową obejmującą więcej niż 
jedno województwo, to w podsystemie zarządzania systemem łączności będzie 
pięć szczebli, tj. rządowy, centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny. Jest  
to przeogromna struktura organizacyjna grup, komórek wsparcia dowodzenia  
i kierowania instytucjami i jednostkami ratownictwa. Są one odpowiednio 

                                                           

31
 Komputerowe wspomaganie decyzji…, s. 48-49 
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połączone sieciami, każda o wspólnym zorganizowanym bezpośrednim członie 
kierowniczym, jako punkty zarządzania sieciami. Tak powstałe punkty łączności  
są łączone w zbiory występujące pod nazwą systemu łączności określonego 
szczebla dowodzenia i kierowania.

32
 W zależności od jego wymagań i potrzeb 

mogą przyjmować odmienną strukturę, jednak środki łączności w tej strukturze 
(systemie) muszą pracować na tych samych częstotliwościach. Od poprawności 
funkcjonowania analizowanego podsystemu zarządzania system łączności  
zależy realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w zakresie budowy, 
przebudowy, rozbudowy i jego kontroli oraz reagowanie na wszelkie 
nieprawidłowości.

33
 

Z powyższych treści można wnioskować, że na poszczególnych szczeblach 
zarządzania kryzysowego i dowodzenia jednostkami ratownictwa podstawowymi 
elementami struktury systemu łączności są podsystemy:

34
 zarządzania (organa 

łączności rozmieszczone na punktach kierowania), przekazywania informacji 
(składającego się z sieci teleinformatycznej, radiowej, pocztowej i sygnalizacyjnej), 
zasilania – zabezpieczenia albo wsparcia logistycznego uzupełniania stanu 
osobowego oraz technicznych środków łączności głównego zgrupowania i jego 
odwodów. 

Zasadniczym zadaniem wyszczególnionych powyżej podsystemów łączności 
jest stworzenie warunków taktyczno-operacyjnych i techniczno-eksploatacyjnych 
centrom zarządzania kryzysowego, dowódcom jednostkom ratownictwa i ich 
sztabom do jak najszybszego, terminowego i niezakłóconego wypracowywania 
decyzji, przekazywania zadań i zbierania meldunków o sytuacji kryzysowej.

35
 Takie 

podejście ułatwia decydentom śledzenie przebiegu działań, sterowanie nimi, ocenę 
wyników, korektę i kontrolę. 

 
Wnioski 
Doświadczenia wyniesione z klęsk żywiołowych dowodzą, że w zapewnieniu 

bezpieczeństwa państwu i społeczeństwu w czasie pokoju, kryzysu i wojny będzie 
występować powszechność przygotowań systemów łączności. Według autora, 
będzie to uzależnione od: 

– właściwego przygotowania jego użytkowników do wykorzystania 
technicznych środków łączności jakie oferuje rynek; 

– płynnego i właściwego użytkowania technicznych środków łączności  
na potrzeby dowodzenia i kierowania zgrupowaniem jednostek 
ratownictwa; 

– prawidłowo zaplanowanego obiegu informacji pomiędzy jednostkami 
ratownictwa i otoczeniem, które jest coraz bardziej złożone i dynamiczne. 

Ponadto należy zwiększyć wysiłek związany z budową zintegrowanej sieci 
teleinformatycznej i radiowej na potrzeby prowadzenia wspólnych operacji cywilno-
wojskowych, w tym: 

                                                           

32
 J. Michniak, Dowodzenie i łączność. Warszawa 2005, s. 162 

33
 Komputerowe wspomaganie decyzji…, s. 70, 123 

34
 J. Michniak, Dowodzenie i łączność…, s. 163; Komputerowe wspomaganie decyzji…, s. 65 

35
 Terminowość przekazywania informacji powinna być zgodna z wymaganiami operacyjno-taktycznymi 
zgrupowania. Jeżeli jest to tylko możliwe, przekaz ten ma się odbywać w czasie zbliżonym do czasu 
rzeczywistego. 
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– walki radioelektronicznej na korzyść zgrupowań jednostek ratownictwa; 

– ujednolicenia sprzętu łączności opartego na nowych rozwiązaniach 
gwarantujących jego sprawność w trudnych warunkach terenowych, 
pogodowych, stosowanych zakłóceń itp.; 

– wprowadzenia standaryzacji informacji, m.in. dotyczącej zdefiniowania 
struktur danych i zasad ich wymiany w ramach sieci IP i radiowej między 
systemami cywilnymi a wojskowymi; 

– doskonalenia dotychczasowych oraz tworzenia nowych programów 
szkolenia, uwzględniających nowe systemy i technologie, specyfikę ich 
operacyjnego wykorzystania w różnych warunkach środowiskowych. 

Zrealizowanie powyższych wniosków pozwoli na: 

– podniesienie gotowości operacyjnej wszystkich sił i środków biorących 
udział w akcji ratowniczej; 

– dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych związanych z sytuacją 
kryzysową; 

– stworzenie wspólnej świadomości sytuacyjnej, m.in. żołnierzy, strażaków, 
policjantów, co do zagrożeń i sposobów walki z nimi; 

– szybkość podejmowania decyzji oraz skuteczność zaplanowanych zadań 
w walce z potencjalnymi zagrożeniami; 

– unifikację struktur sił i środków dowodzenia, a tym samym osiągnięcie 
wymiernych korzyści materialnych, szkoleniowych oraz poprawę 
funkcjonowania i bezpieczeństwa podmiotów biorących udział w akcjach 
ratowniczych. 

 
Streszczenie 
Z punktu widzenia tematu artykułu najistotniejszym składnikiem w systemach 

zarządzania kryzysowego jest podsystem przekazywania informacji. Jest  
on zbiorem złożonych i zespolonych ze sobą sił i środków łączności w celu 
świadczenia usług wymiany informacji pomiędzy menedżerami zarządzania 
kryzysowego oraz dowódcami jednostek zrzeszonych w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym. 

W czasie pokoju, kryzysu i wojny przekaz informacji przez techniczne środki 
łączności jest podstawowym kryterium zintegrowanego zarządzania zasobami 
każdego systemu łączności, jest koncepcją planowania, organizowania, 
sterowania, pobudzania i kontrolowania fizycznego przepływu informacji  
od nadawcy do odbiorcy. Powinien stanowić orientację efektywnościową 
(jakościową) powiązaną ze stabilnością, adaptacyjnością i innowacyjnością swoich 
zasobów. Powinien odznaczać się wysokim stopniem spójności i elastyczności 
działań jednostek administracyjnych kraju, a w razie kryzysu i wojny z jednostkami 
wojskowymi oraz innymi podmiotami stojącymi na straży ochrony i obrony 
społeczeństwa przed zagrożeniami. 

 
Summary 
From the point of view of the subject of this article the most important 

component in the management of crisis is a subsystem of information transfer.  
It is a set of complex and composite forces and means of communication  
to provide services of exchanging information between managers of crisis 
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management and the commanders of units affiliated to the national fire and rescue 
system. In times of peace, crisis or war, transfer of information by technical ways  
of communication is the primary criterion for the integrated management of any 
communication system. It is the concept of planning, organizing, controlling and 
stimulating the physical flow of information from the sender to the recipient.  
It should be an efficiency orientation associated with stability, adaptability  
and innovation of its resources. It needs to have a high level of consistency  
and flexibility of actions of administrative units in the country. And in the case  
of crisis and war with military units and other entities standing on guard to protect 
and defend the society against the dangers. 

 
Załącznik 1 

 
PLAN ŁĄCZNOŚCI 
Klauzula tajności 

(przykład) 
 
Załącznik K (łączność i informatyka) do rozkazu bojowego Nr … ….. 

Dowódcy………… 
Dokumenty odniesienia: ….. (mapy, schematy i inne dokumenty) 
Strefa czasowa: … (odnosząca się do rozkazu) 
1. SYTUACJA: 

a. Przeciwnik: 

– możliwości oddziaływania przeciwnika w ramach walki elektronicznej  
na systemy dowodzenia i kierowania systemem łączności, 

– inne istotne dane dotyczące systemu łączności nie ujęte  
w załączniku B (rozpoznanie), 

b. Siły i środki własne: 

– miejsca rozwinięcia węzłów łączności stanowisk dowodzenia  
i pomocniczych węzłów łączności: 

– przełożonego (w tym położenie jego pomocniczych węzłów 
łączności), 

– własne (w tym położenie pomocniczych węzłów łączności), 

– podległych pododdziałów jednostek ratownictwa, 

– sąsiadów (możliwości ich wykorzystania/dowiązania, 

– zamierzenia przełożonego podejmowane na naszą korzyść  
w zakresie łączności i informatyki, 

– teren – zdefiniowane wszystkie najistotniejsze aspekty terenu, które 
mogą mieć wpływ na rozmieszczenie systemów dowodzenia  
i łączności, 

– środki bezpieczeństwa łączności wymagane w celu przeciwdziałania 
działaniom przeciwnika w zakresie walki elektronicznej ochrony 
systemów dowodzenia i kierowania, 

2. ZADANIE: 
a. Określenie zadania własnego, dotyczącego zorganizowania systemu 

łączności i informatyki na potrzeby przyszłych działań; 
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3. REALIZACJA: 

a. Zamiar systemu łączności i informatyki (opisowo podana koncepcja 
organizacji systemu łączności i informatyki w celu zapewnienia 
realizacji zadań wynikających z rozkazu bojowego): 

– koncepcja systemu łączności i informatyki w poszczególnych fazach 
działań, 

– sposoby połączeń między systemami łączności i informatyki 
najważniejszych elementów ugrupowania bojowego, 

– ograniczenia w wykorzystaniu środków łączności (jeśli jest taka 
potrzeba), 

b. Zadania łączności dla podległych sił:  

– zadania z zakresu łączności i informatyki, które mają wykonywać 
podległe pododdziały, 

– zadania z zakresu łączności i informatyki, które mają wykonać 
przydzielone – wspierające pododdziały dowodzenia i łączności, 

c. Wytyczne koordynujące: 

– informacje ogólne (gotowość systemu łączności, terminy i sposób 
meldunkowy itp.), 

– łączność radioliniowo-przewodowa, 

– łączność radiowa, 

– łączność kryptograficzna i bezpieczeństwo łączności, 

– informatyczne wsparcie dowodzenia,  

– wojskowa poczta polowa, 

– zarządzanie częstotliwościami; 
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE: 

– miejsca i zasady naprawy sprzętu łączności i informatyki, 

– uzupełnianie zaopatrzenia, 

– przemieszczanie sił i środków dowodzenia i łączności, 

– odwołanie do załącznika H (Logistyka); 
5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ: 

a) Dowodzenie: 

– rejon rozmieszczenia SD pododdziałów dowodzenia i łączności, 

– system meldunkowy, 

– inne niezbędne dane mające wpływ na proces dowodzenia 
pododdziałami dowodzenia i łączności oraz kierowania systemem 
łączności i informatyki, 

b) Łączność: 

– zasady kierowania i zarządzania systemem łączności, 

– inne niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania systemu 
łączności (np. informacje z zakresu obrony elektronicznej itp. 

Źródło: Uzupełnienia: M. Marczyk, Dokumenty łączności i informatyki, „Przegląd 

Wojsk Lądowych”, Październik 2009, Nr 10, s. 15-17. 
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Jarosław RADECKI 
Wojsko Polskie 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
OCHRONA ZABYTKÓW STAROŻYTNEGO BABILONU  

W LATACH 2003-2004 
 
 
Dnia 3 marca 1991 roku, po zakończeniu I wojny w Zatoce Perskiej  

w miejscowości Safwan podpisano zawieszenie broni pomiędzy USA i Irakiem. 
Amerykanie wygrali wojnę, ale nie obalili Saddama Husajna. Liczyli  
na to, że uczynią to sami Irakijczycy. Nadzieje Amerykanów okazały się płonne. 
Saddam Husajn wykorzystując resztki swojej armii stłumił powstania Szyitów  
i Kurdów. W zaistniałej sytuacji zaczęto obawiać się, że Husajn będzie dążył  
do odbudowy swojego arsenału militarnego, zwłaszcza broni masowego rażenia. 

II wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się 20 marca 2003 r. pomiędzy koalicją 
sił międzynarodowych (złożoną z wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej 
Brytanii, Australii, Danii i Polski oraz kurdyjskich partyzantów) a armią Iraku. 
Najważniejszym argumentem przemawiającym za interwencją koalicji sił 
międzynarodowych w Iraku było nie wypełnienie poprzez władze tego kraju 
postanowień kilkunastu rezolucji uchwalonych przez Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polski prezydent Aleksander Kwaśniewski 
podejmując decyzję o interwencji naszych żołnierzy w II wojnie w Zatoce Perskiej 
pod kryptonimem „Iracka Wolność” był w posiadaniu nieprawdziwych (jak się 
później okazało) informacji przekazywanych przez wywiad amerykański i brytyjski. 
Rząd nasz twierdził wtedy, że ważną sprawą jest położenie kresu reżimowi 
uważanemu za jeden z najbardziej zbrodniczych we współczesnym świecie, 
stanowiącemu nie tylko zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa regionu, ale 
także świata. Opinia społeczności międzynarodowej nie była w tym względzie 
jednomyślna. Rząd polski wyraził jednak zgodę na propozycję Koalicjantów, licząc, 
że otrzyma dzięki temu kontrakty na odbudowę Iraku, a także umocni pozycję 
Polski na arenie międzynarodowej. „Uzasadniając decyzję o udziale polskich 
żołnierzy w koalicji międzynarodowej premier polskiego rządu Leszek Miller 
powołał się na nie wypełnianie przez Irak zapisów rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
nr 1441 z 8 listopada oraz wcześniejszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa”.

1
 

Należy jednak podkreślić, że Polska angażując się w interwencję w Iraku, 
pogorszyła swoje stosunki z Francją, Rosją i Niemcami, które były temu przeciwne. 

„W okresie uczestnictwa Polski w misji irackiej relacje Polski ze Stanami 
Zjednoczonymi uległy znacznemu zacieśnieniu. (...) Niestety korzyści  
z zacieśnienia stosunków ograniczały się głównie do sfery symbolicznej.  
Za gestami wzajemnej sympatii nie szły konkretne umowy i obiecane Polsce 
korzyści. (...) Amerykanie nie spełnili w zasadzie żadnego ze stawianych przez 
stronę polską postulatów”.

2
 Ogółem w operacji tej wzięło udział 194 żołnierzy  

                                                           

1
 C. Marcinkowski, Operacje pokojowe i międzynarodowe w strategii bezpieczeństwa RP, Towarzystwo 
Wiedzy Obronnej Zeszyt problemowy. Warszawa 2004, s. 65 

2
 Ł. Jureńczyk, Polska misja w Iraku.  Bydgoszcz 2010, s. 236 
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z Polski. Jeszcze podczas trwania operacji wojennej pod nazwą „Iracka Wolność”, 
politycy państw uczestniczących w niej, w tym także polscy, zastanawiali się jak 
zorganizować życie ludności w Iraku po jej zakończeniu. Wkrótce też miało się 
okazać, że Amerykanie i Brytyjczycy, wciągając większość państw do interwencji  
w Iraku chcieli ten konflikt umiędzynarodowić. 

Dnia 1 maja 2003 r. na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln, 
Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush poinformował świat  
o zakończeniu głównych działań wojennych w Iraku, a także o rozpoczęciu operacji 
stabilizacyjnej. W tym samym czasie rozwiązano iracką armię oraz aparat 
bezpieczeństwa. Dokonano też delegalizacji Partii Baas. Informacja ta była 
przedwczesna, ponieważ po 1 maja 2003 r. na terenie Iraku dochodziło jeszcze  
do wielu starć zbrojnych. 

Strategia prezydenta George'a W. Busha przyniosła niezadawalające 
rezultaty, rosła przy tym liczba ofiar tej wojny wśród amerykańskich żołnierzy oraz 
Irakijczyków. Nastąpił eskalacja bezprawia, którego nikt już nie był w stanie 
kontrolować. Korzystając z tego faktu liczne grupy rabusiów grabiły bezkarnie 
muzea, pałace Saddama Husajna oraz stanowiska archeologiczne. Częstokroć 
kradzieże te, stanowiły sposób na utrzymanie siebie i rodzin dla wielu Irakijczyków. 
Do wspomnianej sytuacji doszło m.in. dlatego, że Amerykanie w pierwszej 
kolejności zajęli się ochroną obiektów, które uważali za kluczowe, czyli pałaców 
należących do rodziny Saddama Husajna. Do ochrony miejsc, w których 
znajdowały się dobra kultury nie wystarczyło już żołnierzy. Dlatego po wyparciu 
przez żołnierzy amerykańskich gwardii Saddama Husajna z terenu Babilonu, 
muzeum babilońskie zostało obrabowane ze wszystkich zabytkowych 
przedmiotów, a pomieszczenia doszczętnie zdewastowane. 

Muzeum Babilonu nie było jedynym w Iraku, które spotkał ten los. Podobnie, 
lecz na większą skalę uczynili rabusie z Muzeum Narodowym w Bagdadzie, 
dlatego, że znajdowały się tam najważniejsze zabytki Iraku. Odzyskaniem, dóbr 
kultury z bagdadzkiego muzeum zajął się m.in. oficer armii amerykańskiej Matthew 
Bogdanos, który podczas podróży ze swoją grupą śledczą w połowie kwietnia 
2003r., jeszcze podczas trwania operacji wojennej pod nazwą „Iracka wolność”, 
(czyli przynajmniej cztery miesiące przed przybyciem Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego) zmierzając z Umm Kasr do Bagdadu, postanowił wstąpić  
do Babilonu, by go zobaczyć na własne oczy. Zniszczenia, które tam zobaczył 
opisał później w książce „Złodzieje z Bagdadu”. 

Mając na uwadze powyższe informacje nie zgadzam się, że późniejsze 
oskarżanie żołnierzy Wojska Polskiego przez niemalże całą opinię światową  
o niszczenie zabytków Babilonu, było uzasadnione. Oskarżenie to boli mnie tym 
bardziej, że jako żołnierz III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku 
pełniłem obowiązki dowódcy punktu kontrolnego RENO w Babilonie. Obowiązki 
swoje wykonywałem zwracając szczególną uwagę zarówno na bezpieczeństwo 
żołnierzy i wszystkich osób znajdujących się w rejonie mojego posterunku,  
jak i na ochronę dóbr kultury znajdujących się w tym miejscu (pouczony wcześniej 
o wadze takich działań przez naszego archeologa panią Agnieszkę Dolatowską). 
Wspomniane bezpodstawne oskarżenia skłoniły mnie także do przedstawienia 
faktów dotyczących warunków stacjonowania żołnierzy w bazie „Alfa” na jednej 
szóstej części stanowiska archeologicznego Babilon. 
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Chcąc doprowadzić do unormowania napiętej sytuacji dążono do jak 

najszybszego wprowadzenia na terenie całego Iraku misji stabilizacyjnej. 
Początkowo proponowano dokonanie podziału terenu Iraku na trzy strefy – 
szyicką, sunnicką i kurdyjską. Później jednak podjęto decyzję o tak zwanym 
„miękkim podziale” Iraku na cztery strefy odpowiedzialności, który dawał większą 
szansę na stabilizację. Dowodzenie jedną z nich zaproponowano Polsce. 
„Propozycja amerykańska zapraszająca Polskę do dowodzenia wielonarodową 
dywizją i zarządzania jedną z czterech stref stabilizacyjnych w Iraku była wyrazem 
uznania i szacunku dla naszego kraju za udział w kształtowaniu 
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Było to wielkie wyróżnienie  
i jednocześnie docenienie roli Polski, a przy tym olbrzymie wyzwanie dla naszego 
państwa i wielu jego struktur, przede wszystkim Sił Zbrojnych”.

3
 

Przyjmując tę propozycję niewiele wiedzieliśmy o trudnościach na jakie 
natrafimy podczas wykonywania zadań operacyjnych, faktycznie bowiem 
podjęliśmy duże ryzyko. Inne kontyngenty poszczególnych państw tworzących  
z nami Wielonarodową Dywizję Centrum – Południe także nie posiadały pełnej 
wiedzy o zaistniałej sytuacji. 

Po raz pierwszy w historii Wojsko Polskie otrzymało możliwość kierowania tak 
dużym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem, jakim było dowodzenie jedną ze stref 
podczas misji stabilizacyjnej w Iraku. Do tej pory nasze doświadczenia były raczej 
związane z misjami pokojowymi pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Jednakże „z chwilą powstania struktur państwowych władze 
systematycznie przygotowywały siły zbrojne do realizacji swoich planów. Armia, 
jako instrument siły państwa wspiera interesy narodowe, a także przychodzi  
z pomocą ludności cywilnej. To siły zbrojne, realizując politykę państwa, zdobywały 
i jednoczyły terytoria, zarządzały nimi, chroniły bogactwa naturalne, budowały drogi 
i kanały, opracowywały mapy, likwidowały skutki katastrof, wyciszały wewnętrzne 
konflikty, a także były narzędziem polityki zagranicznej”.

4
 

Po podziale Iraku na strefy stabilizacyjne wyznaczono sprawowanie nadzoru 
nad nimi w następujący sposób: 

 strefa północna oraz strefa środkowa – nadzór Amerykański; 

 strefa środkowo-południowa – nadzór Polski; 

 strefa południowa – nadzór Brytyjski. 
Wojsko Polskie zajmując teren w strefie Centrum – Południe musiało zetknąć 

się przede wszystkim z ludźmi bardzo religijnymi (islam – szyici). Przydzielając 
nam Polakom tę strefę decydenci wychodzili z założenia, że łatwiej zrozumiemy 
religię i tradycję tego rejonu niż Amerykanie czy też Brytyjczycy. Byli pewni,  
że łatwiej zaakceptujemy wszechobecne budowle kultu religijnego. Przypuszczali 
też, że ze względu na papieża Jana Pawła II szyici łatwiej zaakceptują  
naszą administrację. Uważam jednak, że naszym sojusznikom zależało przede 
wszystkim (tak jak to miało miejsce podczas II Wojny w Zatoce Perskiej)  
na umiędzynarodowieniu misji w Iraku. 

Polska strefa stabilizacyjna Centrum – Południe zajmowała obszar  
o powierzchni 65 000km

2 
i zamieszkany przez blisko 3 600 000 Irakijczyków. 

                                                           

3
 A. Tyszkiewicz, Operacje stabilizacyjne. Warszawa 2005, op. cit., s. 6 

4 
Ibidem, s. 15
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„Centralno-Południowa Strefa Stabilizacyjna obejmowała obszar 5 irackich 
prowincji: Babil, Karbala, Diwanija, Wasit i Nadżaf, którą wiosną 2004 roku 
przekazaliśmy Amerykanom. 

Na terenie tym zlokalizowanych jest około 1500 zarejestrowanych stanowisk 
archeologicznych w tym dwa obiekty szczególnej klasy: wczesnośredniowieczna 
twierdza w Uchajdir i zespół urbanistyczny w Wasit, od 2000 roku oczekujące  
na wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przynajmniej kilkanaście 
innych obiektów bez wątpliwości należy do najważniejszych w skali całej 
Mezopotamii (m.in. Babilon, Nippur, Dżemdet Nasr, Borsippa, Kisz i Isin). Ponadto, 
specyfika wyznaniowa tego regionu sprawiła, iż w granicach strefy znalazły się 
główne szyickie ośrodki religijne w miastach Karbala, Nadżaf i Kufa, jak również 
unikalny zespół sakralny (meczet i synagoga) w Kifl”.

5
 

 

Rysunek nr 1: Mapa – „Podział Iraku na strefy stabilizacyjne w ramach Sił Koalicji”. 
 

 
Źródło: Z. Moszumański, Z. Palski, Wojsko polskie w Iraku. Warszawa 2003, s. 1 
 

W dniu 3 września 2003 r., licząca 8500 żołnierzy Wielonarodowa Dywizja 
Centrum – Południe pod dowództwem gen. Andrzeja Tyszkiewicza ze sztabem  
w Babilonie oficjalnie rozpoczęła działalność. Polska wystawiła kontyngent 

                                                           

5
 K. Sałaciński, Działania Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kultury Iraku w ramach misji 

Stabilizacyjnej. (w:) Z otchłani wieków 61/Nr 1-2/2006, Wyd. Stowarzyszenia Naukowego  
Archeologów Polskich. Warszawa 2006, s. 6 
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składający się z 2500 żołnierzy. Podstawą wysłania żołnierzy polskich do Iraku 
była rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 z 22 maja 2003 r., wzywająca  
do pomocy Irakijczykom w odbudowie Iraku, a także do przywrócenia 
bezpieczeństwa i stabilizacji w tym kraju. 

W skład Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe wchodzili 
przedstawiciele 21 państw takich jak: Bułgaria, Dania, Dominikana, Filipiny, Gruzja, 
Hiszpania, Holandia, Honduras, Kazachstan, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, 
Mongolia, Nikaragua, Norwegia, Rumunia, Salwador, Słowacja, Tajlandia, Ukraina, 
Węgry. Stacjonowali oni w bazach znajdujących się w Babilonie, Karbali, Hilla, Kut, 
Diwaniji i Nadżafie. 

Ponadto w naszej strefie stacjonował Kontyngent Amerykański, który składał 
się z około 2500 żołnierzy i nie wchodził w skład Dywizji Centrum – Południe, 
jednak była możliwość użycia ich przez Dowódcę Wielonarodowej Dywizji Centrum 
– Południe. Około 900 żołnierzy tego kontyngentu stacjonowało w Babilonie.  
W razie potrzeby mogliśmy liczyć też na pomoc Wielkiej Brytanii i Włochów. 

W składzie Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Babilonie 
znajdowała się komórka G-9, której z kolei podlegał Oddział CIMIC wraz  
z ekspertami – archeologami, wykonującymi swoje zadania na terenie Polskiej 
Strefy Stabilizacyjnej. W skład grupy ekspertów wchodzili: 

1. Marek Lemiesz; 
2. Agnieszka Dolatowska; 
3. Łukasz Olędzki; 
4. Tomasz Burda; 
5. Mirosław Olbryś; 
6. Grzegorz Galbierczyk. 
Ich przełożonym merytorycznym był Dyrektor Biura Spraw Obronnych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pan płk Krzysztof 
Sałaciński, którego wspomagał w tym zakresie, jego podwładny pan Kazimierz 
Niciński. Nie można też zapominać o roli Dowódców Wielonarodowej Dywizji 
Centrum – Południe w Babilonie: 

1. gen. dyw. Andrzeja Tyszkiewicza; 
2. gen. dyw. Mieczysława Bieńka; 
3. gen. dyw. Andrzeja Ekierta. 
Dużo pracy w tym zakresie wnieśli też doradcy polityczni (przy dowódcy 

dywizji), pan ambasador Ryszard Krystosik i jego następca pan ambasador 
Stanisław Smoleń, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwiązania wielu 
istotnych problemów, z którymi borykali się polscy archeolodzy. 

Wielonarodowa Dywizja Centrum – Południe wykonywała głównie zadania 
stabilizacyjne takie jak rozbrojenie ludności, rozminowanie terenów, konwoje, 
patrole, pomoc humanitarna, szkolenie irackich sił bezpieczeństwa, oraz 
angażowanie się w działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w Iraku, 
w szczególności na obszarze polskiej strefy stabilizacyjnej. Podczas wykonywania 
tych wszystkich zadań żołnierze wojska polskiego kierowali się wszystkimi aktami 
prawa powszechnie obowiązującego, które nakładały na wszystkie strony uwikłane 
w działania wojenne obowiązek ochrony dóbr kultury w rejonach stacjonowania 
wojsk, a także miejscach prowadzenia walk. Jeśli nie było to możliwe sugerowano 
ograniczenia ewentualnych strat. Dobra kultury chronione prawem mogły zostać 
naruszone jedynie w sytuacji zaistnienia „konieczności wojskowej”. Każdy 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Mongolia
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dowódca, bez względu na szczebel dowodzenia był zobowiązany przeanalizować 
etapy realizacji zadania bojowego (planowanie oraz kierowanie walką), zwracając 
szczególną uwagę na ochronę dóbr kultury występujących na terenie jego 
odpowiedzialności. 

Żołnierze Wojska Polskiego wykonując zadania bojowe podczas Misji 
Stabilizacyjnej w Iraku, a w szczególności w rejonie stanowiska archeologicznego 
Babilon w latach 2003-2004, kierowali się następującymi kluczowymi aktami prawa 
związanymi z ochroną dóbr kultury: 

 Prawo międzynarodowego: 
o Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego 

wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół  
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane  
w Hadze 14 maja 1954 r.; 

o Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr 
kultury, podpisana w Paryżu 17 listopada 1970 r.; 

o Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego  
i naturalnego, podpisana w Paryżu 16 listopada 1972 r.; 

o II Protokół do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, podpisany w Hadze 26 marca 1999 r. 

 Prawo krajowe: 
o Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; 
o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 
o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku  

w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Babilon – to jedno z najbardziej znanych miast świata. Zbudowany był  
na planie nieregularnego czworoboku, przedzielony rzeką Eufrat. Otoczony 
wieloma fortyfikacjami posiadał szerokie trakty komunikacyjne, z których 
najbardziej znanym do dnia dzisiejszego jest Aleja Procesyjna. Inne uliczki były 
kręte, a zabudowa niska sięgająca pierwszego piętra. Nad miastem górowały 
pałace, ziggurat i inne świątynie. 

„Dzieje Babilonii rozpoczyna się tradycyjnie od upadku III dynastii z Ur (około 
2000 r. p.n.e.). Przyczyną nastania nowej epoki historycznej była migracja 
Amorytów z obszarów pustynnych do Mezopotamii. (...) Okres starobabiloński  
(ok. 2000-1595 p.n.e.), a zwłaszcza czasy Hammurabiego, uważa się na ogół  
za klasyczną epokę cywilizacji Babilońskiej”.

6
 Hammurabi był jednym z bardziej 

znanych królów tego okresu. Za jego panowania doszło do rozkwitu kultury, zwanej 
dzisiaj Babilońską. Przez wiele stuleci Babilon był małą mieściną o nazwie  
Ka-Dingir (Brama Boga), a jego rozkwit przypisuje się właśnie Hammurabiemu. 
Najważniejszym osiągnięciem z tego okresu było jednak spisanie kodeksu 
zwanego dziś Kodeksem Hammurabiego stanowiącego podstawy prawne, 
pozwalające na usprawnienie systemu zarządzania państwa (zgodnie z zasadą 

                                                           

6
 W. Ceran (red.), Cywilizacje starożytne. Łódź 1990, s. 96 
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amorycką „oko za oko”). Kodeks ten spisany został na czarnym kamieniu przy 
użyciu pisma klinowego. Obecnie znajduje się w paryskim muzeum Luwr. 

W okresie średniobabilońskim (ok. 1595-1000 p.n.e.) najbardziej znanym 
królem był Nabuchodonozor I, którego postać została otoczona legendą. Wsławił 
się m.in. wygraną wojną z Elamem, po czym przywiózł posąg boga Marduka  
do Babilonu i ponownie umieścił w świątyni tam gdzie było jego miejsce. Wcześniej 
został skradziony przez Elemitów po obaleniu Kasytów. 

Okres nowobabiloński (ok. 1000-539 p.n.e.) też miał swojego wielkiego króla, 
jakim był Nabuchodonozor II, który wsławił się w dwóch wojnach m.in. przeciwko 
królestwu judzkiemu, gdzie nakazał przesiedlenie Żydów do Babilonu. 
„Nabuchodonozor II był nie tylko zdobywcą, ale również wielkim budowniczym. (...) 
Dzięki niemu Babilon przez długie lata uchodził za największe miasto świata”.

7
  

To za jego panowania wybudowano bramę Isztar, której górna część znajduje się 
w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Dolną część bramy w dalszym ciągu 
możemy podziwiać Babilonie, gdzie rozdziela drogę procesyjną. 

Największy rozkwit kultury babilońskiej miał miejsce w XVIII oraz na przełomie 
VII i VI wieku p.n.e. Wtedy też Babilon należał do największych pod względem 
populacji miast świata. Społeczeństwo interesowało się astrologią. Sporządzono 
wiele zbiorów pism o obserwacji gwiazdozbiorów. Niektóre z nich odnaleziono  
w czasach współczesnych. 

Baza wojskowa „Alfa” w Babilonie, „zajmowała obszar 150 hektarów 
znajdujący się w obrębie 900 hektarowego stanowiska archeologicznego. Dlatego 
niezbędne były działania mające na celu codzienną ochronę zabytków, nie tylko  
na terenie bazy, ale i poza nią”.

8
 

 

Rysunek nr 2: Plan starożytnego Babilonu. 
 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon (pobrano 13.06.2013 r.) 

                                                           

7
  E. Wright (red.), Historia świata – starożytność. Warszawa 1994, s. 48 

8
 R. Bznikowski, L. Tytuła, P. Zaczek, A. Dolatowska, M. Lemiesz, J. Wojtaś-Zapora, Edukacja 
obywatelska w wojsku – Ochrona dóbr kultury w czasie zagrożenia wojennego w działaniach Wojska 
Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa 2006, s. 36 
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„Plan starożytnego Babilonu”: 
1. Pałac Letni; 
2. Pałac Północny; 
3. Pałac Południowy; 
4. Aleja Procesyjna; 
5. Brama Isztar; 
6. Ziggurat Etemenanki; 
7. Świątynia Marduka; 
8. Rezydencje mieszkalne; 
9. Mur Zewnętrzny; 

10. Mur Wewnętrzny; 
11. Rzeka Eufrat; 
12. Świątynia Nabu. 

Najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie zajętym przez bazę Alfa  
w Babilonie: 

 
Pałace – Południowy i Północny zostały wybudowane za czasów 

Nabuchodonozora II. Pałac Południowy został odbudowany ok. 1982 roku  
na polecenie Saddama Husajna, który uważał się za potomka Nabuchodonozora. 
Nie mając dokładnych planów starożytnego pałacu faktycznie nakazał zbudować 
nowy na gruzach starego. Nie dbał przy tym o zabezpieczenie pozostałości 
zabytku. 
 

Zdjęcie nr 1: Pałace – Południowy i Północny. 
 

 
Źródło: zdjęcie wykonane przez polskich archeologów w Babilonie. 

 

„Saddam Husajn odbudowując Babilon chciał pokazać światu, że jest 
następcą wielkich władców starożytnego świata: Hammurabiego – przede 
wszystkim – Nabuchodonozora II. Ta próba „upolitycznienia” stanowiska stała się 
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bezpośrednią przyczyną, dla której Babilon nie został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

9
 

 
Brama Isztar – zdjęcie przedstawia tylko dolną część bramy, górna została 

rozebrana przez niemieckich archeologów i obecnie można ją zobaczyć  
w berlińskim Muzeum Pergamońskim.  

 

Zdjęcie nr 2: Brama Isztar. 
 

 
Źródło: J. Radecki – zbiory własne. 

 

Wzniesiona i poświęcona bogini Isztar za panowania Nabuchodonozora II  
w VI wieku p.n.e. Jako brama północna otwierała drogę procesyjną, która 
prowadziła do świątyni Marduka. Cała budowla złożona była z dwóch bram, 
połączonych przejściem. Obiekt zwieńczony czterema wieżami miał przeznaczenie 
obronne. Brama była licowana cegłami w kolorze niebieskim. Na tym tle 
umieszczono 575 wyobrażeń zwierząt. Dekoracje przedstawiały poszczególne 
bóstwa: lwy – Isztar, węże – smoki – Marduka, byki – Adada. Zwierzęta te były  
w kolorach żółtym, białym, zielonym i czerwonym. Drzwi wykonane z drewna 
cedrowego. W starożytnej Mezopotamii taka brama nie była wyjątkiem, podobny 
wygląd miała np. brama Nergala w Niniwie z taką różnicą, że w bramie Isztar 
(szczególnie w górnej jej części) zastosowano większą paletę barw, jakimi pokryto 
zdobienia. 

 

                                                           

9
 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z panią A. Dolatowską, Ochrona zabytków Babilonu podczas 
stacjonowania Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w latach 2003-2004. Bolesławiec 2013, 
s. 117 
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Aleja Procesyjna – przechodziły nią pielgrzymki przez bramę Isztar  

do świątyni Marduka. Co jakiś czas była odbudowywana. W związku  
z podnoszącym się poziomem wód gruntowych budowniczowie nakładali jedną 
warstwę na drugą aż uzyskali poziom przewyższający bramę Isztar o kilka metrów. 

 

Zdjęcie nr 3: Aleja Procesyjna. 
 

 
Źródło: J. Radecki – zbiory własne. 
 

Mury Wewnętrzne – Najstarsza część murów Babilonu w tak dobrym stanie. 
Wybudowany prawdopodobnie za czasów Nabuchodonozora II. 
 

Zdjęcie nr 4: Mury Wewnętrzne 

 
 Źródło: J. Radecki – zbiory własne 
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Ziggurat Etemenanki („dom podstaw nieba i ziemi”) – górował nad miastem 

Nabuchodonozora, miał 91 metrów wysokości, cała budowla składała się z siedmiu 
tarasów kolejno ułożonych na sobie. Największy miał wymiary 91x91 metrów,  
a na szczycie tej budowli znajdowała się świątynia. Od południowej strony ziggurat 
sąsiadował z Esagilą („dom, którego szczyt jest wysoko”) wielką świątynią 
głównego boga Babilonu, Marduka. Za czasów Nabuchodonozora II, kiedy 
Etemenanki mógł liczyć około tysiąca lat został przebudowany. 

Podczas pobytu Aleksandra Wielkiego w Babilonie poważnie uszkodzony 
ziggurat miał być odbudowany, ale zanim rozpoczęto prace Aleksander zmarł  
i zrezygnowano z tego przedsięwziecia. Obecnie pozostał tylko niewielki tell  
i fundamenty często pokryte wodą. 

Podczas pobytu naszych wojsk w Babilonie niedaleko zigguratu  
na południowej granicy bazy znajdował się Punkt Kontrolny RENO. 

 

Zdjęcie nr 5: Fundamenty wieży Babel (zalane wodą). 
 

 
Źródło: zdjęcie wykonane przez polskich archeologów w Babilonie. 
 

Lew Babilonu – majestatyczny posąg wykuty w bazaltowej skale w okresie 
panowania Nabuchodonozora II. Według Enuma Elisz (epos o stworzeniu), Tiamat 
bogini chaosu i głębin, przywódczyni pradawnych bogów, która była najczęściej 
przedstawiana, jako smok ze skrzydłami, została pojmana w sieć i rozczłonkowana 
przez Marduka boga wiatrów i gromów, przywódcę młodych bogów. Z części jej 
ciała stworzył on później ziemię, niebo, rzeki i góry, za co został przywódcą 
wszystkich bogów. Po stworzeniu świata umieścił na niebie słońce o nazwie 
Szamasza, które w Mezopotamii uznawane było również za boga sprawiedliwości. 
Ten sam bóg wręczył później prawa Hammurabiemu. „Lew Babilonu” symbolizuje 
moment umieszczenia na niebie Szamaszy. 
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Zdjęcie nr 6: Lew Babilonu 
 

 
Źródło: J. Radecki – zbiory własne 
 

Niestety czas i różne wydarzenia historyczne przyczyniły się do różnego typu 
dewastacji wspomnianych zabytków. Swoje negatywne piętno odcisnął na nich 
także konflikt zbrojny z 2003 r. Niewątpliwie obecność żołnierzy podczas działań 
wojennych i stabilizacyjnych stanowiła zagrożenie dla Babilonu, przy czym 
największą winą za zniszczenia dóbr kultury obarcza się żołnierzy Wojska 
Polskiego, a przecież nie byli oni pierwszymi, którzy tam stacjonowali. 

Podczas II wojny w Zatoce Perskiej najpierw stacjonowała w Babilonie 
Gwardia Saddama Husajna. Przygotowując się do walki w tym rejonie żołnierze  
ci wykonali zabezpieczenia w postaci wielu stanowisk ogniowych dla pojedynczych 
żołnierzy, stanowisk moździerzy i schronów wykopanych w ziemi. Podczas 
wykonywania tych prac zapewne żaden iracki archeolog nie ośmielił się 
interweniować. 

Krótko po zakończeniu działań wojennych amerykańscy żołnierze założyli  
w Babilonie bazę wojskową. W celu właściwego jej funkcjonowania oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa musieli przede wszystkim dokonać fortyfikacji granic 
bazy. Przygotowano stanowiska strzelecko-obserwacyjne, z których kilka było 
usytuowanych na stanowiskach archeologicznych typu tell. W newralgicznych 
miejscach wykopano rowy. Przygotowanie zakwaterowania dla żołnierzy wymusiło 
wyrównanie terenu na dość znacznej przestrzeni oraz wysypanie grubego żwiru. 
Na tak przygotowanym terenie stawiano namioty i campy mieszkalne (budynki  
z płyt warstwowych). Bardzo dużą ingerencją w teren było przygotowanie 
lądowiska dla śmigłowców przy użyciu ciężkiego sprzętu. Na wyrównanej 
powierzchni położono płyty wykonane z betonu. Poza tym, Amerykanie 
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dysponowali dużą ilością ciężkiego sprzętu budowlanego, jak i bojowego, 
zaistniała potrzeba przygotowania odpowiednich miejsc parkingowych. W celu 
zapewnienia możliwości funkcjonowania wspomnianego sprzętu wybudowano też 
skład paliw. Zbiorniki na paliwo umieszczane były w dołach, w celu zabezpieczenia 
ich przed ewentualnym ostrzałem. 

 

Zdjęcie nr 7: Centralna część bazy Alfa w Babilonie, gdzie znajdowały się 

najważniejsze obiekty zabytkowe. 
 

 
Źródło: Zdjęcie wykonane przez polskich archeologów w Babilonie. 
 

W dniu 3 września 2003 r. do Babilonu przybył główny trzon Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego i wtedy przejęliśmy odpowiedzialność za teren Babilonu 
wraz z jego dotychczasowymi zniszczeniami. Przybycie naszego wojska wiązało 
się oczywiście z dalszym wyrównaniem terenu pod dodatkowe namioty i campy 
mieszkalne. Poprawiono też fortyfikacje wokół bazy. Nie ulega też wątpliwości,  
że niezorganizowane grupy żołnierzy polskich i innych narodowości podczas 
pobytu naszego, a wcześniej Amerykanów oraz Irakijczyków, przemieszczały się  
w obrębie zabytków. Brak odpowiedniej wiedzy na temat tego miejsca oraz w jaki 
sposób w nim funkcjonować, sprawiał żołnierzom wiele trudności. Zarzuty wobec 
polskich żołnierzy, że jakoby czołgami rozjeżdżali zabytki Babilonu – były 
krzywdzące, gdyż przez pierwsze dwie zmiany, w patrole i konwoje żołnierze 
jeździli na samochodach terenowych typu „Honker”, a do przewożenia ludzi  
i sprzętu używano samochodów marki „Star” i „Jelcz”. Podczas III zmiany 
otrzymaliśmy od Amerykanów „Hmmwv” i przez jakiś czas używaliśmy też wozów 
opancerzonych BRDM. Czołgów w Iraku nigdy nie mieliśmy. 
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Zdjęcie nr 8: Punkt strzelecko-obserwacyjny wchodzący w skład punktu kontrolnego 

RENO, usytuowany na stanowisku archeologicznym typu – tell. 
 

 
Źródło: J. Radecki – zbiory własne. 
 

Na nasze szczęście w drugiej połowie października 2003 r. do Babilonu 
przybył polski archeolog Marek Lemiesz. Czyli około półtora miesiąca po tym jak 
pojawił się tam Polski Kontyngent Wojskowy. Oczywiście idealną sytuacją byłoby, 
gdyby przybył do Babilonu razem z naszymi pierwszymi żołnierzami. Niestety 
archeolog, który pierwotnie miał wyjechać do Babilonu wraz z Polskim 
Kontyngentem Wojskowym, dość późno złożył rezygnację z przyczyn osobistych. 
Pan Marek Lemiesz po wybraniu jego kandydatury musiał przejść przygotowanie 
do wykonywania prac specjalistycznych oraz szkolenie wojskowe w Centrum 
Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, które trwało około miesiąca. 
Nieobecność archeologa od początku misji skutkowała nie wykonaniem „raportu 
otwarcia” zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć. 

W związku z zaistniałą sytuacją nasz archeolog od początku wziął się  
do intensywnej pracy. Po kilku wizjach lokalnych stanowiska archeologicznego  
w tym dwa razy w obecności dr Mariam Omran Moussa, która pełniła obowiązki 
dyrektora Muzeum w Babilonie, a także dyrektora Służby Starożytności  
na podstawie polecenia dowództwa dywizji powstał wstępny raport otwarcia. 
Przedstawiał on aktualny na tamten czas stan zabytków oraz główne zagrożenia 
związane z obecnością żołnierzy i wykonywanych przez nich zadań związanych  
z ochroną bazy. 
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Do raportu dołączona została dokumentacja fotograficzna i zawierał 

następujące ustalenia: 
1. „Stanowisko archeologiczne nie jest w pełni ogrodzone, co umożliwia 

niekontrolowany dostęp na jego teren w kilku miejscach. Korzysta z niego 
spora część żołnierzy ze stacjonujących w pobliżu jednostek dywizji 
zwiedzających zabytki w sposób niekontrolowany; 

2. W strefie zabudowanej, gdzie usytuowane są wątpliwej jakości historycznej 
rekonstrukcje Pałacu Południowego oraz na obszarze ruin tzw. Pałacu 
Centralnego (Południowego), żołnierze poruszają się bez nadzoru 
wydeptanymi przez siebie ścieżkami, wspinają się na pozostałości ścian  
i fundamentów, co przyśpiesza zniszczenia zabytkowych struktur 
wzniesionych z cegieł mułowej; 

3. Nagminnym procederem jest pozyskiwanie ruchomych obiektów 
zabytkowych z terenów stanowiska Babilon (fragmenty ceramiki, ułamki 
cegieł i kamiennej dekoracji reliefowej), jako „pamiątek” z pobytu w Iraku; 

4. Poważnym zagrożeniem dla struktur zabytkowych stanowiska 
archeologicznego Babilon jest zlokalizowanie w jego obrębie  
i w bezpośrednim sąsiedztwie dóbr kulturalnych – infrastruktury bazy 
wojskowej. W szczególności chodzi o: place postojowe dla sprzętu 
ciężkiego wykorzystywanego przez batalion logistyczny i amerykańską 
Firmę KBR; wieże strzelecko-obserwacyjne od wschodniej strony obozu – 
piasek użyty do wypełniania worków wzmacniających instalacje wojskowe 
pozyskiwano z sąsiednich wzniesień, które stanowią pozostałość  
po starożytnym osadnictwie; obszar wybrany do rozszerzenia płyty 
lądowiska śmigłowców od strony północno-zachodniej nie może być 
poddany niwelacji przy użyciu ciężkiego sprzętu, gdyż prowadzić to będzie 
do zaburzenia układu stratygraficznego warstw kulturowych, jak również  
do destrukcji zalegających pod powierzchnią gruntu konstrukcji 
architektonicznych; 

5. Żołnierze stacjonujący w Camp Babil, głównie Polacy, a także zagraniczni 
dziennikarze akredytowani przy kontyngencie, dokonują zakupów 
„zabytków” na bazarze z pamiątkami, położonym w pobliżu bramy 
wyjazdowej z bazy. Faktyczna skala tego zjawiska nie jest znana. 
Parokrotnie uzyskałem wgląd w transakcje – na ogół ich przedmiotem były 
niezbyt udolnie wykonane, tandetne falsyfikaty. Jednak w kilku 
przypadkach oferowano mi również możliwość nabycia fragmentów 
tabliczek glinianych z pismem klinowym, prawdopodobnie oryginałów 
pochodzących z okresu nowobabilońskiego”.

10
 

Pan Marek Lemiesz rozpoczął wprowadzanie odpowiednich procedur 
dotyczących wykonywania jakichkolwiek prac na stanowisku archeologicznym  
i bez jego wiedzy, a w późniejszym okresie jego zmienników, nie wykonywaliśmy 
żadnych prac. Spośród żołnierzy z 24 państw biorących udział w misji 
stabilizacyjnej w Iraku, tylko my Polacy mieliśmy od tej pory w Iraku archeologa  
w swoich szeregach. 

                                                           

10
 K. Niciński, K. Sałaciński, Misja Babilon. Fakty i dokumenty MK i DN. Warszawa 2008, s. 53-54 
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Zrzucenie całej winy na polskich żołnierzy było najłatwiejszym i najbardziej 

wygodnym rozwiązaniem m.in. też dla niektórych archeologów irackich. Oskarżając 
żołnierzy nie wspominali ani słowem o tym jak Saddam Husajn  
w latach 80. wybudował swój pałac na wzgórzu, które wcześniej musiał usypać. 
Położył drogi asfaltowe na całym terenie, gdzie później znajdowała się nasza baza. 
Dokonał rekonstrukcji pałacu południowego uniemożliwiając następnym 
pokoleniom archeologów wykonanie prac związanych z przebadaniem warstwy, na 
której znajduje się rekonstrukcja. Używając ciężkich materiałów do tej odbudowy 
spowodował kruszenie warstw znajdujących się na spodzie. Wszystkie te prace 
musiał przeprowadzać przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu. Nie można też 
pomijać milczeniem kradzieży dóbr kultury i dewastacji muzeum w Babilonie przez 
grupy rabusiów, którzy dopuścili się tych czynów po przejściu frontu działań 
wojennych w kierunku północnym, jeszcze przed założeniem tam bazy przez 
Amerykanów. Niektóre z tych eksponatów mogły być oferowane żołnierzom, jako 
pamiątki z Iraku. Sprzedażą tego typy dobrami kultury trudnili się sprzedawcy  
na rynku obok bramy wyjazdowej „Ronson” w bazie. 

Matthew Bogdanos, który podczas podróży ze swoją grupą śledczą w połowie 
kwietnia 2003 r. jeszcze przed zakończeniem działań wojennych pod nazwą 
„Iracka wolność” (czyli przynajmniej cztery miesiące przed przybyciem Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego), zmierzając z Umm Kasr do Bagdadu postanowił 
wstąpić do Babilonu, by go zobaczyć na własne oczy i tak opisał to miejsce.  
„By dostać się do ruin, trzeba wjechać w krętą, wijącą się drogę przez zarośla. (…) 
Gdy dotarliśmy do ruin (…) pierwszą rzeczą, jaka uderzyła mnie w tym 
niegdysiejszym centrum wszechświata – Nowym Jorku lub Londynie tamtych 
czasów – była niewiarygodna cisza i martwota. Parę kilometrów dalej znajdowała 
się wioska, ale starożytne miasto stało samotnie wśród piasków. Było tam małe 
muzeum, splądrowane i zabite deskami oraz sklepik z pamiątkami. Babilon jest 
jednym z nielicznych na świecie „miejsc wartych zwiedzenia”, które całkowicie 
spełniają oczekiwania, podobnie jak Pompeje, Knossos i Partenon. Jednak  
by doznać tego przejmującego uczucia, trzeba spojrzeć tam, gdzie nie sięgnęła 
profanacja. W ostatnich latach Saddam Husajn próbował zmienić to miejsce  
w atrakcje turystyczną. Zaczął „odbudowywać” ruiny, co w jego wydaniu oznaczało 
wznoszenie fałszywych murów, które wyglądały jak wycinanki z tektury albo 
Disneyland dla ubogich. Na skraju miasta postawił tablicę reklamową, ukazującą 
jego ramię w ramię z Nabuchodonozorem na rydwanach zaprzężonych  
w zrywające się do biegu konie. Wiele z cegieł, które używał do swej „odbudowy”, 
nosiło napis: „to zbudował Saddam Husajn, syn Nabuchodonozora”. Na wzgórzu 
tuż za terenem wykopalisk wznosił się jeden z siedemdziesięciu dziewięciu 
pałaców Husajna. (…) Patrzyliśmy na starożytne miasto, jak gdyby była  
to muzealna diorama. Chociaż pałac był tandetną reprodukcją pałacu 
Nabuchodonozora, mimo wszystko zwiedziłem każdą salę. Marmurowe posadzki  
i wysokie sufity zapewniały chłód, a rabusie nadali wnętrzom nową prostotę. Nie 
pozostał tam ani jeden mebel. Pałac został bezwzględnie ogołocony. Zabrano 
krany, muszle klozetowe, a nawet odsłonięte rury wodociągowe. (…) Po Babilonie 
ludzie zaczęli dostrzegać, o co chodzi w tej misji”.

11
 

                                                           

11
 M. Bogdanos, W. Patrick, Złodzieje z Bagdadu. Poznań 2006, s. 156-159 
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Do zniszczeń, które przypisuje się żołnierzom mógł przyczynić się też wysoki 

poziom wód gruntowych z powodu, których, jak się obecnie sądzi, 
Nabuchodonozor II był zmuszony budować miasto na poziomie wyższym o kilka 
metrów. Cegły kruszeją, a zabytkowe budowle upadają. Patrząc na fundamenty 
Wieży Babel, która już dawno obróciła się w gruz bez trudu można zauważyć 
zalegającą na nich wodę (patrz zdjęcie 5). 

 

Zdjęcia nr 9 i 10: tell Zabalam. 
 

  
Źródło: zdjęcia wykonane przez polskich archeologów w Babilonie. 
 

Pani Agnieszka Dolatowska powiedziała, że „w czasie pobytu archeologów  
w ramach Dywizji, udało się przeprowadzić rekonesans innych stanowisk 
archeologicznych znajdujących się w strefie odpowiedzialności. Latając 
śmigłowcami po okolicy widzieliśmy wiele rozgrabionych stanowisk. Tak naprawdę, 
nie wiemy, kiedy to mogło nastąpić. Masowa grabież stanowisk archeologicznych 
rozpoczęła się już podczas wojny iracko-irańskiej. W momencie, kiedy naród 
zaczął ubożeć, sprzedaż zabytków zaczęto traktować, jako dochodową formę 
zarobkowania. W naszej strefie znajdowały się stanowiska archeologiczne 
zniszczone przez rabusiów w 90%. Wydaje się, że na tle innych stanowisk, które 
mieliśmy okazję oglądać w Babilonie, tego nie było widać. Być może miało  
to związek z tym, że stacjonowała tam gwardia Husajna i zwykli ludzie nie mieli 
wstępu na obszar stanowiska”.

12
 Podobnie jak na przedstawionych powyżej 

zdjęciach z tellu Zabalam spustoszone zostały inne telle m.in. tell Al-Dahar i tell 
Kishurra. 

Dowódca bazy w Babilonie pan płk Ireneusz Szkolniak tak się odniósł do tego 
tematu. „Pobyt w Babilonie dość głęboko zapadł mi w pamięci i na pewno 
wspomnienia pozostaną do końca życia. W związku z naszym pobytem  
w Babilonie oraz negatywną oceną środowiska międzynarodowego nurtuje mnie 
myśl, że nikt nie rozpatruje scenariusza, co by stało się z Babilonem, gdyby nie 
było tam polskiej bazy. Wiem, że pewne błędy popełniono, że nasz pobyt w jakimś 
stopniu wpływał negatywnie na stan tych zabytków, ale osobiście widziałem pod 
koniec III zmiany zdjęcia wykonane przez naszych archeologów ze stanowisk  
w rejonach nieobjętych ochroną wojsk. To było wstrząsające. Patrząc na te zdjęcia 
w pierwszej chwili myślałem, że przedstawiają powierzchnię Księżyca. Były to setki 

                                                           

12
 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z polskim archeologiem..., op. cit., s. 121 



68 
________________________________________________________________________________________ 

 
lejów, czyli prowizorycznych stanowisk archeologicznych wskazujących  
na plądrowanie tych miejsc w celu grabieży dóbr kultury. Pytam się, dlaczego tego 
się nie zauważa, dlaczego nie myślano o ochronie wszystkich zabytków 
starożytnej Mezopotamii? Wskazywano tylko na naszą odpowiedzialność  
za Babilon. Twierdzę, że w przypadku gdyby w Babilonie wojsko nie stacjonowało, 
doprowadziłoby to do totalnego zniszczenia tego miejsca. 

Dzięki naszej obecności w Babilonie w momencie przekazywania stanowiska 
zabytki były w stanie zadowalającym. Nie jestem, co prawda fachowcem, ale dość 
duża ilość pieniędzy została tam zainwestowana w prace archeologiczne związane 
przede wszystkim z zabezpieczeniem będących tam zabytków. Został stworzony 
oddział policji archeologicznej, którego zadaniem była ich ochrona. Będąc 
dowódcą batalionu na VII zmianie miałem możliwość obejrzenia zdjęć zrobionych 
podczas wizyt na stanowisku w Babilonie. Pomimo tego, że sami Irakijczycy 
sprawują tam władzę i sami ochraniają zabytki znajdują się one w dużo gorszym 
stanie niż na zakończenie naszego pobytu”.

13
 

Głównym zadaniem naszych archeologów był nadzór nad wszelkimi pracami 
dotyczącymi rozbudowy infrastruktury obozu, które w znaczny sposób mogłyby 
wpływać na strukturę stanowiska archeologicznego. W sumie podczas całego 
pobytu polskich żołnierzy w Babilonie było sześciu archeologów, ale podczas 
trzeciej zmiany, kiedy tam służyłem było tylko trzech, a żołnierzy więcej niż dwa 
tysiące. Teren, na którym znajdował się obóz też był duży, w związku z tym byli 
bardzo zajęci. Musieli ustalać wiele spraw organizacyjnych w Sztabie Dywizji 
Centrum – Południe związanych z funkcjonowaniem żołnierzy w bazie. 

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ich działalność przynosiła 
efekty. Pamiętam sytuację, kiedy to moi żołnierze mieszkający w namiocie, byli 
narażeni na pogryzienia przez pająki wielbłądzie albo też towarzystwo szczurów. 
W celu uzyskania zgody na postawienie w campów mieszkalnych, musiałem 
przede wszystkim przedstawić problem archeologom, którzy z kolei dopiero  
po sprawdzeniu proponowanego terenu wyrazili zgodę. Warunek był jeden, 
struktura ziemi, na której były stawiane w/w budynki nie mogła być w jakikolwiek 
sposób naruszona. Od początku zgłoszenia problemu musiałem czekać  
na wypracowanie decyzji kilka dni. Samo postawienie campów trwało kilka godzin. 
Podobnie rzecz się miała, kiedy to worki z piaskiem, które służyły do wzmocnienia 
fortyfikacji punktów obserwacyjno-strzeleckich po okresie letnim popękały  
od słońca. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy na posterunku, którego byłem 
dowódcą, a także pozostałych osób mieszkających w bazie musiałem podjąć 
decyzję o ich wymianie. W tym przypadku również trzeba było to zrobić pod 
kontrolą archeologów. Nadzór specjalistów nad wszystkimi pracami dotyczącymi 
umocnień wokół bazy sprawił, że umocnienia ziemne zostały zastąpione 
nieinwazyjnymi, łatwymi do demontażu elementami betonowymi, a także  
 

                                                           

13
 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z Dowódcą bazy w Babilonie panem płk Ireneuszem 
Szkolniakiem, Ochrona zabytków Babilonu podczas stacjonowania Wielonarodowej Dywizji Centrum 
– Południe w latach 2003-2004. Warszawa 2013, s. 133-134 
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rozkładanymi szkieletami wykonanymi z drutu i wypełnionymi od środka płótnem 
uszczelniającym tzw. „Hesco Bastion”, które po rozłożeniu były wypełnione ziemią 
przywiezioną z poza stanowiska archeologicznego. 

 

Zdjęcie nr 9: Część zabezpieczenia bazy wykonane z elementów betonowych, „Hesco 

Bastion” i worków wypełnionych piaskiem. 

Źródło: J. Radecki – zbiory własne. 
 

Bardzo dużo czasu zajmowało archeologom przekonywanie przedstawicieli 
amerykańskiej firmy logistycznej KBR (Kellogg Brown & Root), aby w trakcie 
prowadzonych przez siebie prac zwracali uwagę na sposób ich wykonania. Żeby 
przed przystąpieniem do nich wcześniej zgłaszali taki zamiar archeologom, którzy 
po krótkiej analizie mogli wyrazić zgodę lub nie. Współpraca archeologów z KBR 
była trudna. Czasami pracownicy tej firmy lekceważyli nakazy archeologów, 
dlatego nie udało im się wypracować pozytywnych relacji z przedstawicielami 
amerykańskiej cywilnej firmy logistycznej KBR. Wynikiem tego duża część 
zniszczeń, które zarzucano polskim żołnierzom powstała wskutek działalności 
KBR. 

W swoich działaniach nasi specjaliści kierowali się głównie profilaktyką, 
wychodzili z założenia, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W związku z czym 
najpierw przeprowadzali szkolenia z Prokuratorami i Żandarmerią Wojskową  
w celu przybliżenia im problem ochrony dóbr kultury znajdujących się w Babilonie  
i innych stanowiskach archeologicznych w naszej strefie odpowiedzialności. Było 
to potrzebne, aby oni z kolei podczas rotacji żołnierzy naszego kontyngentu  
do kraju mogli dokonać fachowej kontroli bagaży. Kontrolę organizowali w ten 
sposób, że zawartość bagażu głównego była sprawdzana w bazie, w której 
mieszkali żołnierze, po czym składowano go do kontenera. Po zamknięciu 
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kontener był zamknięty i plombowany przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 
Bagaż podręczny sprawdzany był przed opuszczeniem bazy przeładunkowej  
(w naszym przypadku był to Kuwejt) w drodze na lotnisko. Całość przedsięwzięcia 
odbywała się pod czujnym nadzorem archeologów. 

Poprzez swoje działania żołnierze Żandarmerii Wojskowej w obecności 
polskich archeologów wykryła kilka przypadków próby wywiezienia fragmentów 
współczesnych cegieł z czasów Saddama Husajna, na których znajdował się napis 
mówiący o powiązaniach Husajna z władcą Babilonii Nabuchodonozorem II. 
Znalezione zostały także kawałki cegieł z pismem klinowym, które żołnierze 
próbowali wywieźć do kraju, jako pamiątkę. Najwyższą wartość stanowiła jednak 
oryginalna tabliczka z pismem klinowym. Były to przypadki stwierdzone podczas 
rotacji I zmiany PKW. Później takie przypadki już nie miały miejsca. 

Podobnie do żandarmów, również moi żołnierze na punkcie kontrolnym RENO 
przy wejściu do bazy przeprowadzali kontrole osób i pojazdów ze zwróceniem 
szczególnej uwagi także na ewentualne wnoszenie (w celu sprzedaży) lub 
wynoszone przedmioty mogące stanowić dobra kultury starożytnej Mezopotamii. 
Kontrole te przeprowadzaliśmy oficjalnie (bez zaskoczenia), były wpisane  
w procedury działalności punktu kontrolnego i być może dlatego, nikt nie pokusił 
się o przenoszenie tego typu przedmiotów. Nie byliśmy, co prawda ekspertami  
z dziedziny archeologii, ale w przypadku znalezienia przedmiotu nieznanego 
pochodzenia mogliśmy liczyć na konsultacje naszych archeologów. 

Poza w/w szkoleniami archeolodzy organizowali dla nas żołnierzy szkolenia 
połączone z wycieczkami po stanowisku archeologicznym, które pomogły nam 
zrozumieć jak ważną rzeczą jest umiejętność zachowania się w takim miejscu, aby 
nie przyczyniać się do powstawania zniszczeń. Pozwoliło nam to szerzej spojrzeć 
na problem szkolenia z zakresu ochrony dóbr kultury podczas działań wojennych 
szczególnie w takim miejscu jak Babilon. 

Żołnierze z Batalionu Dowodzenia, którym dowodził płk Ireneusz Szkolniak 
czynnie angażowali się w pomoc archeologom w realizacji niektórych projektów 
pomocowych. Zadania te wykonywali na podstawie rozkazów przełożonych, ale 
byli też zapaleńcy, którzy pomagali jak tylko mogli w swoim wolnym czasie  
od obowiązków służbowych, ot tak z własnej woli. Pan płk Szkolniak stwierdził,  
że „w 2004 roku podczas przyjmowania (…) obowiązków dowódcy bazy Alfa (…) 
wyraźnie zarysowana codzienna współpraca z archeologami pozwalała 
zabezpieczyć stanowisko archeologiczne Babilon i ukształtować właściwe 
zachowania żołnierzy w stosunku do tego miejsca. Na pewno wiele dobrego 
wniosły spotkania w formie pogadanek wszystkich żołnierzy z archeologami, które 
przeprowadzane były w ramach głęboko pojętej profilaktyki. Podczas tych spotkań 
żołnierze bliżej zapoznani zostali z historią tego miejsca, przedstawiano  
im zagrożenia dla zabytków, jakie istnieją w związku z naszą obecnością oraz  
w jaki sposób ich unikać. Oprócz tego rozprowadzane były broszurki informacyjne. 
Archeolodzy polscy oprowadzali też za darmo zorganizowane grupy żołnierzy  
po stanowisku archeologicznym. 

Na pewno takie działania archeologów pomogły wykształcić w żołnierzach 
odpowiednie zachowania i motywowało ich do odnoszenia się do tego miejsca 
zgodnie z obowiązującymi zasadami, na podstawie, których były chronione  
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te zabytki”.

14
 O zaangażowaniu żołnierzy archeolog pani Agnieszka Dolatowska 

tak się wypowiadała. 
„W porównaniu z okresem, w którym pracował Marek – pierwszy archeolog – 

tym ile miał problemów z nawiązaniem współpracy z różnymi komórkami,  
my mieliśmy już ułatwione zadanie. Działaliśmy w bardziej sprzyjających 
okolicznościach. Dzięki pomocy żołnierzy wielu problemów udało się uniknąć  
i wiele spraw załatwić. Można też było zrealizować projekty pomocowe, które były 
organizowane na rzecz Babilonu i Służby Starożytności na terenie naszej bazy. 
Tutaj żołnierze pomagali koordynować nam te wszystkie zadania. Pilnowali 
pracowników podczas wykonywania prac oraz konwojowali ich podczas 
poruszania się po terenie bazy. Niektóre projekty realizowane z amerykańskich 
funduszy, dotyczyły odbudowy czy też uporządkowania terenu stanowiska 
archeologicznego”.

15
 

Przed opuszczeniem bazy Babilon, otrzymaliśmy zadanie przeprowadzenia 
cyklu szkoleń irackiej Policji Archeologicznej, która po naszym wyjściu miała 
zapewnić ochronę temu stanowisku archeologicznemu. Odpowiedzialnym  
za wykonanie zadania Dowódca Dywizji uczynił Dowódcę bazy „Alfa” płk Ireneusza 
Szkolniaka. 

Szkolenie płk Ireneusz Szkolniak podzielił na dwa etapy. Z których pierwszy 
odbył się dniach 4-13 grudnia 2004 roku. W szkoleniu wzięło udział  
150 funkcjonariuszy policji archeologicznej. Obejmowało ono naukę strzelania, 
umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu uzbrojenia, udzielania pierwszej pomocy. 
Organizacją i przeprowadzeniem tego przedsięwzięcia zajęła się Polska Grupa 
Bojowa. Drugi etap szkolenia przeprowadziliśmy w dniach 16-22 grudnia 2004. 
Polegał on na zapoznaniu policjantów irackich z ogólnymi zasadami ochrony 
stanowiska archeologicznego w Babilonie. Przedstawiliśmy im zasady służby  
na punktach kontrolnych, punktach strzelecko-obserwacyjnych, sposoby użycia 
środków łączności. W dniu 23 grudnia 2004 roku, podczas przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za ochronę dóbr kulturalnych Iracka Policja Archeologiczna 
otrzymała od żołnierzy Międzynarodowej Dywizji Centrum – Południe 10 szt. 
karabinów maszynowych PK, 150 szt. karabinów AK 47, 11 000 szt. amunicji oraz 
100 szt. hełmów i kamizelek kuloodpornych. Sprzęt, który przekazaliśmy oraz 
przeprowadzone szkolenia dały możliwość irackim policjantom właściwego 
wykonywania zadań w zakresie ochrony dóbr kulturalnych w prowincji Babil. 

Działania polskich archeologów i żołnierzy na rzecz ochrony zabytków 
Babilonu poprzedzone były spotkaniami i ustaleniami na szczeblach ministerstw 
Polski i Iraku, a także przekazywano na bieżąco informacje Dyrektorowi 
Generalnemu UNESCO. Takie kontakty z w/w stronami utrzymywane były też 
przez kolejne lata pobytu naszych żołnierzy w Iraku. Do tego celu powołany został 
zespół, do którego weszli podsekretarze stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwie Kultury oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.  
Na temat przygotowania i sposobu ochrony dóbr kulturalnych Iraku w dniu 14 lipca 
2003 roku został wysłane oficjalne pismo przez Włodzimierza Cimoszewicza 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych do Dyrektora Generalnego UNESCO. 
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 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z Dowódcą bazy w Babilonie…, op. cit., s. 129 

15
 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z polskim archeologiem…, op. cit., s. 119-120 
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Zawarto w nim „specjalny polski program” przedstawiający konkretne 

propozycje działalności Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego Iraku. 
Podstawą powstania tego „Programu (...)” był kluczowy dokument rządowy 
noszący tytuł – „Plan zasadniczych przedsięwzięć wynikających z przyjętej przez 
Radę Ministrów 1 lipca 2003 roku „Koncepcji udziału Polski w odbudowie  
i restrukturyzacji Iraku”.

16
 Program ten zawierał m.in. postanowienia rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 z dnia 22 maja 2003 roku o post konfliktowym 
uregulowaniu napiętej sytuacji w Iraku. Dokument ten nakładał odpowiedzialność 
na ministrów poszczególnych resortów, szczególnie Ministerstwa Kultury  
we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych za realizację celów w nim zawartych. Podkreślono w nim,  
że Polska, jako doświadczony uczestnik wielu prac archeologicznych na Bliskim 
Wschodzie, a także państwo realizujące postanowienia Konwencji z 14 maja 
1954r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego powinna włączyć 
się w ochronę dóbr kultury Iraku. Chodziło w nim też o to, aby działalnością 
archeologów i innych cywilnych pracowników pokazać, że oprócz stabilizacji 
regionu chcemy pomóc ludziom tam mieszkającym także w rozwiązaniu ich 
problemów. 

W dokumencie zapisano, że „udział polskich ekspertów i specjalistów w tych 
przedsięwzięciach powinien wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku 
Polski wśród miejscowej ludności i zagranicy. Istnieje, zatem wielka szansa 
realizacji polskich projektów w dziedzinie kultury, w tym ewentualnie w przyszłości 
prac archeologicznych i konserwatorskich w tym rejonie”.

17
 Na realizację projektów 

od początku misji do końca 2003 roku przewidziano wydatki w wysokości 630 000 
złotych. Suma ta obejmowała świadczenia dla 10 specjalistów, zakup sprzętu 
potrzebnego do realizacji zadań, ubezpieczenia oraz kosztów transportu. 

Jeszcze przed wyjazdem do Iraku nasz pierwszy archeolog Marek Lemiesz 
ostatecznie sporządził wraz z panem płk Krzysztofem Sałacińskim załącznik  
do w/w „Planu...”, zatytułowany „Program działań w zakresie ochrony dziedzictwa 
narodowego na terenie polskiej strefy stabilizacyjnej w Iraku”. Zaplanowali w nim 
przedsięwzięcia wszystkich archeologów z podziałem na etapy działania zgodne  
z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego dotyczącymi ochrony dóbr 
kultury podczas działań wojennych. Postarali się o mapy wojskowe, które 
obejmowały polską strefę stabilizacyjną oraz były niezbędne do określenia  
i naniesienia stanowisk archeologicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
przygotowali „kartę opisu stanowiska archeologicznego, którą minister kultury 
przekazał wraz z odpowiednią instrukcją szefowi resortu Obrony Narodowej  
z prośbą, żeby stanowiła instrument pomocniczy przy sporządzaniu dokumentacji 
stanu przejmowanych zabytków Iraku w polskiej strefie stabilizacyjnej”.

18
 

Mimo nieprzychylnego nastawienia Irackich archeologów nasi polscy eksperci 
robili wiele, aby pokazać, że mimo wszystko nasza obecność w tym miejscu może 
mieć też dobre strony. Że dzięki temu niektóre zabytki w regionie mogą zostać 
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odrestaurowane lub przynajmniej zabezpieczone. Czego Irakijczycy nie mogliby 
uczynić chociażby z braku środków finansowych. 

W dniu 5 stycznia 2004 roku odbyła się konferencja w Hotelu Babilon w Hilla 
zorganizowana przez Tymczasową Władzę Koalicyjną CPA w Bagdadzie, która 
pozwoliła rzucić światło na sprawy związane z ochroną dóbr kultury Iraku.  
W spotkaniu tym wzięli udział najważniejsi przedstawiciele tego resortu. 
Zaproszenie otrzymał też m.in. polski archeolog Marek Lemiesz, który w drugiej 
części spotkania przedstawił prezentację multimedialną zawierającą aktualny stan 
zabytków Babilonu. Przedstawił w niej m.in. zniszczenia spowodowane pobytem 
Amerykanów (pierwszych gospodarzy w bazie Alfa), a także negatywne skutki 
pobytu w niej Polaków. Zwrócił też uwagę na duże zaangażowanie dowództwa 
Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe mające na celu zabezpieczenie 
zabytkowych obiektów. Poinformował też o działaniach związanych z edukacją 
żołnierzy i szkoleniami Żandarmerii Wojskowej. Obecna na spotkaniu była  
dr Mariam Omran Mousa, która nigdy nie szczędziła słów krytyki pod adresem 
polskich żołnierzy. Tym razem zarówno ona, jak i wszyscy inni zebrani nie zgłaszali 
uwag do przedstawionego materiału. Po rozmowie z przedstawicielem 
Ministerstwa Kultury Iraku ambasadorem Mario Bondolio Osio nasz archeolog 
Marek Lemiesz w mailu do swego przełożonego merytorycznego płk Krzysztofa 
Sałacińskiego napisał: „Moim zdaniem – pisał – konferencja w naoczny sposób 
udowodniła, że archeologia i ochrona dziedzictwa historycznego w rozumieniu 
osób odpowiedzialnych za ten problem w CPA nie należy do priorytetów  
w odbudowie Iraku. Projekt Dhi Qar w tym samym stadium zaawansowania 
funkcjonował w listopadzie ubiegłego roku i od tego czasu nie wykonano w tej 
materii żadnych nowych działań. Ponadto, odnoszę wrażenie, iż jakiekolwiek 
inicjatywy dowództwa Wielonarodowej Dywizji są w delikatny sposób odrzucane 
przez CPA. Z prostego powodu: wizja odtwarzania służby starożytności 
przedstawiona na konferencji bazuje wyłącznie na policji archeologicznej  
i wysyłaniu irackich archeologów, częstokroć nieprzygotowanych językowo  
na staże i stypendia za ocean. Kwestia natychmiastowego zabezpieczenia 
zabytków Babilonu staje się zaś wygodnym argumentem dla odsuwania naszych 
inicjatyw na później”.

19
 

Po podjęciu decyzji przez Dyrektora Państwowego Zarządu Starożytności  
i Ochrony Dóbr z dnia 24.06.2004 roku i akceptacji dr Mariam Omran Mousa  
na temat wykonania za pieniądze naszego rządu konkretnych prac remontowych 
Starego Babilonu, informacja o tym dotarła do archeologa Agnieszki Dolatowskiej. 
Nie tracąc czasu nasi archeolodzy przystąpili do prac. Jednak na jednym  
ze spotkań (przy okazji inspekcji wykonywanych prac) z naszymi archeologami,  
dr Mariam Omran Mousa stwierdziła, że osoby wykonujące prace rekonstrukcyjne 
nie mają do tego odpowiedniego przygotowania. Uznała, że dalszym wykonaniem 
prac zajmą się archeolodzy z miejscowej Służby Starożytności, którzy według 
wiedzy pani Dyrektor mają właściwe przygotowanie. Zasugerowała, aby pieniądze 
przeznaczone na ten cel Polska przekazała na konto Departamentu. Oczywiście 
takie rozwiązanie dla Polski było nie do przyjęcia ze względów proceduralnych. 
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Zanim nasi specjaliści na dobre przystąpili do wykonywania prac rekonstrukcyjnych 
byli zmuszeni przekonywać dr Mariam Omran Mousa do swych dobrych intencji. 

W tym przypadku też nie można oprzeć się wrażeniu, że naszym ekspertom 
bardziej zależało na poprawie stanu zabytków Babilonu aniżeli irackim 
archeologom. Podobnie rzecz się miała podczas przygotowania bazy w Babilonie 
do przekazania jej stronie irackiej. 

Dowódca Dywizji Wielonarodowej pan gen. Andrzej Ekiert prosił panią 
Dyrektor Muzeum i zarazem Służby Starożytności w Babilonie Mariam Omran 
Mousa oraz dowódcę Policji Archeologicznej w prowincji Babil płk Muhammed 
Rada Dawod, aby zechcieli współpracować w działaniach mających na celu 
terminowe i właściwe zabezpieczenie stanowiska archeologicznego przed 
wyjściem naszych wojsk z Babilonu. Ich opieszałość w wykonywaniu tych 
czynności spowodowała niedotrzymania terminu rozpoczęcia I etapu, który był 
wyznaczony na 4 listopada. 

Dnia 5 listopada gen. Andrzej Ekiert wysłał pismo do Ministra kultury  
w Tymczasowym Rządzie Iraku z informacją: „Jako dowódca MND CS jestem 
zdumiony i zaniepokojony postawą pani dyrektor Mariam Omran Mousa, która nie 
po raz pierwszy daje dowody niechęci do współdziałania z nami. Jej postawa 
bardzo utrudnia realizację wszelkich planów mających na celu ochronę dziedzictwa 
kulturowego Iraku w Prowincji Babil”.

20
 Działanie tych osób jest dla mnie 

niezrozumiałe. Można by pomyśleć, że bardziej im zależało na tym, aby Polacy nie 
pokazali siebie w dobrym świetle, nawet kosztem właściwego zabezpieczenia 
zabytków Babilonu. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć naszych archeologów w Iraku,  
a szczególnie w Babilonie była realizacja archeologicznych projektów pomocowych 
mających głównie charakter renowacyjny. Oczywiście wszystkie prawa  
i konwenanse narzucały naszym archeologom obowiązek respektowania  
i szanowania woli irackich specjalistów, pracujących w Biurze Starożytności  
w Babilonie. To też oni nadzorowali wszystkie prace wykonywane na terenie 
stanowiska archeologicznego. Projekty nie mogły być realizowane bez ich 
akceptacji. 

Polski archeolog pan Tomasz Burda podczas pobytu na misji w Iraku 
sporządził „wykaz projektów realizowanych przez specjalistów ds. archeologii  
i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku  
w okresie od listopada 2003 do lutego 2005”. Realizowanie tych projektów 
prowadzone było z funduszu CERP. 

1. „Projekt nr MND 36/DFI – Odbudowa konstrukcji dachu i remont galerii  
z pamiątkami przy Muzeum Archeologicznym w Babilonie – pierwszy etap. 
Całkowity koszt – 9,771.00 USD. Data ukończenia – maj 2004; 

2. Projekt nr MND 54/DFI – Odbudowa Muzeum Archeologicznego  
w Babilonie – drugi etap. 
Całkowity koszt – 27,957.00 USD. Data zakończenia – czerwiec 2004; 

3. Projekt nr MND 53/DFI – Sprzęt komputerowy i początkowy kurs obsługi 
komputerów dla personelu biura Państwowej Służby Starożytności  
w prowincji Babil. 
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Całkowity koszt – 8,780.00 USD. Data ukończenia – maj 2004; 

4. Projekt nr MND 72/DFI – Sprzęt komputerowy i kurs obsługi komputerów 
dla personelu biur Państwowej Służby Starożytności w prowincjach Nadżaf 
i Karbala. 
Całkowity koszt – 9,710.00 USD. Data ukończenia – maj 2004; 

5. Projekt Nr MND 73/DFI – Elektryczność dla Muzeum Archeologicznego  
w Babilonie. 
Całkowity koszt – 1,800.00 USD. Data zakończenia – kwiecień 2004; 

6. Projekt nr MND 78/APP – Wyposażenie dla Muzeum Archeologicznego  
w Babilonie (ławki i parasole). 
Całkowity koszt – 6,500.0 USD. Data ukończenia – sierpień 2004; 

7. Projekt nr MND 79/APP – Podstawowy sprzęt dla funkcjonariuszy Policji 
Archeologicznej (F.P.S.) w prowincji Babil. 
Całkowity koszt – 10,000.00 USD. Data ukończenia – sierpień 2004. 

8. Projekt nr MND 80/APP – Sprzęt geodezyjny i multimedialny 
dla Państwowej Służby Starożytności w prowincji Babil. 
Całkowity koszt – 13,500.00 USD. Data ukończenia – sierpień 2004; 

9. Projekt MND 81/APP – Ogrodzenie wokół stanowiska archeologicznego  
w pobliżu wsi Barnum (pozostałości Pałacu Letniego Nabuchodonozora II). 
Całkowity koszt – 17,400.00 USD. Data ukończenia – sierpień 2004; 

10. Projekt nr MND 122/DFI – Rekonstrukcja ogrodzeń ochronnych  
na stanowisku Tell el – Okhaymir (st. Kisz). 
Całkowity koszt – 57,000.00 USD. Data ukończenia – czerwiec 2004; 

11. Projekt nr MND 170/DFI – Renowacja kompleksu obiektów historycznych 
we wsi Jamjamah (prowincja Babil). 
Całkowity koszt – 65,000.00USD. Data zakończenia – czerwiec 2004; 

12. Projekt nr MND 194/APP – Renowacja zespołu zabytkowego Amam’a 
Abraheem’a bin Abd Allah al Aahth w Al – Qassim. 
Całkowity koszt – 44,640.00 USD. Data zakończenia – wrzesień 2004; 

13. Projekt nr MND 1115/APP – Podstawowe wyposażenie dla Policji 
Archeologicznej (F. P. S.) w prowincji Babil. 
Całkowity koszt – 45,350.00 USD. Data ukończenia – Listopad 2004; 

14. Projekt Nr MND 1216/APP – Sprzęt dla Policji Archeologicznej (F. P. S.)  
w prowincji Babil. 
Całkowity koszt – 23,300.00 USD. Data ukończenia – grudzień 2004; 

15. Projekt Nr MND 1123/APP – Wieże obserwacyjne i kontener mieszkalny 
dla Policji Archeologicznej na stanowisku archeologicznym Birs Nimrud 
(starożytna Borsippa). 
Całkowity koszt – 75,000.00 USD. Data ukończenia – grudzień 2004; 

16. Projekt nr MND 1243/APP – Dodatkowy sprzęt dla Policji Archeologicznej 
(F.P.S.) w prowincji Babil. 
Całkowity koszt – 2,550.00 USD. Data ukończenia – grudzień 2004; 

17. Projekt nr MND CS 1231/APP – System kamer do ochrony starożytnego 
Babilonu. 
Całkowity koszt – 79,900.00 USD. Data ukończenia – styczeń 2005; 

18. Projekt nr 1233/APP – Odnowienie rekonstrukcji starożytnych budynków 
na terenie Muzeum archeologicznego Babilon. 
Całkowity koszt – 5,650.00 USD. Data ukończenia – styczeń 2005; 
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19. Projekt nr 1234 – Renowacja Muzeum Hammurabiego w Babilonie. 

Całkowity koszt – 16,242.00 USD. Data ukończenia – styczeń 2005; 
20. Projekt nr MND 1116/APP – Renowacja biur Państwowej Służby 

Starożytności (S. B. A. H.) i Policji Archeologicznej w Babilonie. 
Całkowity koszt – 41,448.00 USD. Data ukończenia – styczeń 2005; 

21. Projekt nr MND 1217/APP – Remont siedziby Państwowej Służby 
Starożytności w Babilonie. 
Całkowity koszt – 40,950.00 USD. Data ukończenia – grudzień 2004; 

22. Projekt nr MND 1235/APP – Doprowadzenie wody do Muzeum 
Archeologicznego w Babilonie. 
Całkowity koszt – 4,250.00 USD. Data ukończenia – grudzień 2004; 

23. Projekt nr MND 1236/APP – Wsparcie dla Instytutu Archeologii  
na Uniwersytecie Babilońskim w Al-Hilla. 
Całkowity koszt – 71,925.00 USD. Data ukończenia – styczeń 2005; 

24. Projekt Nr MND 1286/APP – Renowacja zespołu zabytkowego z grobem 
szahida Abu al-Fathal’a w Diwaniyah (prowincja Kadisija). 
Szacunkowy koszt – 150,000.00 USD. W trakcie realizacji. 

Całkowita wartość (...) zrealizowanych projektów dotyczących ochrony 
dziedzictwa kulturowego w strefie odpowiedzialności Wielonarodowej Dywizji 
Centrum – Południe do początku 2005 roku wyniosła 678,623.00 USD”.

21
 

Wraz z rozpoczęciem działalności i zakwaterowaniem żołnierzy 
Wielonarodowej Dywizji w Babilonie rozpoczęły się kontrole. W skład tych komisji 
wchodzili Amerykanie z CPA, czasami też przedstawiciele sił koalicyjnych. 
Najczęściej jednak wizje lokalną przeprowadzali przedstawiciele lokalnej Służby 
Starożytności. Polscy archeolodzy szybko przyzwyczaili się do tych 
zapowiedzianych bądź też nie, wizyt fachowców w towarzystwie wysłanników 
różnych władz, które nie zawsze należały do przyjemnych. Niejednokrotnie byli 
zmuszeni do tłumaczenia się ze zniszczeń spowodowanych rekonstrukcjami 
Saddama Husajna, wysokim poziomem wód gruntowych, dewastacjami 
dokonanymi przez rabusiów i stacjonujących przed nami Amerykanów. Po takich 
wizytach nasi archeolodzy przekazywali informacje do G-9, a poważnych 
sytuacjach sporządzali raport do dowódcy Dywizji. Dodatkowo informacja trafiała 
na biurko pana płk Sałacińskiego w Warszawie. 

W dniu 11 grudnia 2004 roku w Babilonie zebrała się międzynarodowa 
komisja w celu przekazania starożytnego miasta. W skład komisji wchodzili 
przedstawiciele Ministerstwa Kultury Iraku, Międzynarodowej Dywizji Centrum – 
Południe, Międzynarodowych Sił w Iraku, polskich archeologów oraz ekspertów  
z innych państw. W skład tej komisji weszli m.in. archeolog pani Agnieszka 
Dolatowska i dowódca bazy Alfa w Babilonie płk Ireneusz Szkolniak dwoje 
ekspertów, z którymi przeprowadziłem wywiady. 

W pierwszym dniu z obradującymi spotkał się gen. Ryszard Sorokosz  
i przekazał im informację, że ostateczny termin opuszczenia bazy został zmieniony 
z 15 stycznia 2005 roku na 22 grudnia 2004 roku. Od początku Irakijczycy 
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utrudniali zaplanowaną pracę komisji, która przeistoczyła się w posiedzenie 
robocze mające na celu weryfikację „Raportu o stanie zachowania stanowiska 
archeologicznego Babilon”. Uczestnicy komisji nie ukrywali zaskoczenia słysząc  
to po raz pierwszy. Pan Generał uspokoił szczególnie Irakijczyków, że Iracka 
Policja Archeologiczna zostanie do tego czasu przygotowana, uzbrojona  
i wyposażona w inny niezbędny sprzęt. W ciągu następnych dwóch dni 
sprawdzano stan stanowiska archeologicznego we wszystkich miejscach 
porównując go z polskim raportem. Głównym recenzentem raportu był dr John 
Curtis zaproszony, jako ekspert przez Ministerstwo Kultury Iraku. Być może, 
dlatego Irakijczycy starali się przekonać go, że zniszczenia w Babilonie powstały 
wyłącznie w wyniku stacjonowania wojsk MND CS. W rozmowie z naszymi 
archeologami dr Curtis powiedział do osób tam obecnych, że „nie jest tak źle”. 
Raport zyskał wysoko oceniony przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, 
za wyjątkiem dr Mariam Omran Mousa, która zgłaszała nieobiektywne zarzuty.  
W trzecim dniu obrad dowódca MND CS generał Ekiert wraz z gubernatorem 
prowincji Babil Walidem Omranem Hussainem podpisali trzy egzemplarze raportu 
na znak przyjęcia go do wiadomości. Po czy pan Generał podziękował 
obradującym za trzydniową pracę. 

W listopadzie 2004 roku z inicjatywy Wielonarodowej Dywizji Centrum – 
Południe powstał „polski raport – jak nazywano dokument w prasie oraz  
w środowiskach archeologicznych, naukowych i politycznych – w rzeczywistości 
nosił tytuł: „Raport o aktualnym stanie stanowiska archeologicznego Babilon (teren 
obozu wojskowego Alpha)”, który w pełni odzwierciedlał jego zawartość”.

22
 

Autorami tego raportu byli następcy pana Marka Lemiesz z II i III zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego: Agnieszka Dolatowska, Tomasz Burda i Mirosław 
Olbryś. Dokumentacja stanowiąca podstawy sporządzenia tego raportu 
gromadzona była od czasu przyjęcia bazy od Amerykanów. Wykorzystana 
dokumentacja wykonana została w kolejności przez pierwszy rzut rekonesansowy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego i archeologów: Marka Lemiesza oraz jego 
następców. Wykorzystali także zdjęcia satelitarne przedstawiające stan stanowiska 
archeologicznego przed założeniem na jego powierzchni bazy Wielonarodowej 
Dywizji Centrum – Południe, które otrzymali od Amerykanów. Raport zawierał 
faktyczny stan zabytków i stan zachowania powierzchni ziemi, na której 
usytuowany był obóz w okresie od kwietnia 2003 do końca naszego pobytu w tym 
miejscu tj. do grudnia 2004. 

„Raport o aktualnym stanie stanowiska archeologicznego Babilon…” 
przedstawiciele strony polskiej zaprezentowali Dyrektorowi Generalnemu UNESCO 
Koachiro Matsuuri w Paryżu. Ponadto w Ambasadach w Londynie na początku 
marca, a w Paryżu w połowie marca 2005 roku Biuro Spraw Obronnych MKiDN 
przy znacznym udziale pana Marka Lemiesza przygotowało wystawę na temat: 
„Udział Polski w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Iraku  
w ramach misji stabilizacyjnej”. Przedstawiciele polskiej delegacji w obydwu 
miejscach zebrali liczne gratulacje. Szczególnie cenne były pochlebne opinie  
w Londynie. W miejscu nieprzychylnie niedawno nastawionym do polskiej 
obecności w Babilonie. 
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Dobrze się stało, że nasi archeolodzy przygotowali swój raport w sposób 

bardzo dokładny. „Jego głównym założeniem było przedstawienie stanu 
stanowiska tak, by dało się zauważyć, że Babilon niszczony był przez wiele stron. 
Obok informacji o zniszczeniach powstałych podczas stacjonowania obozu, 
staraliśmy się wspomnieć, że Babilon został częściowo zniszczony za czasów 
reżimu Saddama Hussaina. Na stan stanowiska negatywnie wpływa brak opieki 
(obiekty nie były konserwowane od lat). Przedstawiliśmy negatywne konsekwencje 
obecności wszystkich obecnych tam stron. Uważaliśmy bowiem, że obarczanie nas 
całą winą za zniszczenie Babilonu jest nieuczciwe”.

23
 

Raport sporządzony przez przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Głównego 
Departamentu Iraku, Biura Starożytności w Babilonie, a także członków różnych 
komisji, w skład których wchodzili cudzoziemcy, jak i Irakijczycy przede wszystkim 
oskarża żołnierzy armii amerykańskiej i Wielonarodowej Dywizji Centrum – 
Południe o to, że założyli swoją bazę w tym miejscu. 

Raport ten napisany został, jako pełen spostrzeżeń i wydanych ocen bez 
dokumentacji fotograficznej, czy chociażby za pomocą szkiców. W swoim 
dokumencie nie podparli się nawet zdjęciami, czy też zapisami z polskiego raportu. 
W związku z takim podejściem wartość irackiego raportu jest dość wątpliwa, gdyż 
trudno doszukiwać się w nim zapisu dotyczącego stanu zachowania stanowiska 
archeologicznego. Wydaje się, że autorzy kierowali się raczej emocjami i przez  
to utrzymali go w tonie oskarżycielskim. 

Archeolog pani Agnieszka Dolatowska tak krótko opisała iracki raport. 
„Dokument napisany przez stronę iracką przedstawiał ocenę stanu rzeczy z pozycji 
poszkodowanego. „Żołnierze przyszli wykopali rów tu i tam”. To jest właśnie  
to, na co oni zwracali uwagę. Nasz „polski” raport różni się od raportu irackiego. Był 
bardziej obszerny”.

24
 Mimo wszystko Polska wsparła Irak w wysiłkach 

zmierzających do wpisania Babilonu na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, a także w odzyskaniu zagrabionych podczas 
II Wojny w Zatoce Perskiej skarbów irackich. Przekazała też stronie irackiej pełen 
tekst raportu sporządzonego przez naszych archeologów podczas pobytu  
w Babilonie. 

Doktor Curtis w swoim krzywdzącym dla Polski raporcie podpierał się 
opracowaniem sporządzonym przez naszych archeologów. Docenił jego fachowe 
wykonanie, lecz mimo to, jego interpretacja była zupełnie inna. W czternasto 
stronicowym raporcie dr Curtis pisał o zniszczonych glazurowanych cegłach  
z bramy Isztar, o wykopach, które widział w kilku miejscach w Babilonie m.in.  
w rejonie wieży Babel. Napisał również jak ciężkie pojazdy wojskowe uszkodziły 
powierzchnie starożytnych ulic. Poruszył też obecność „Hesco Bastion” koszy 
fortyfikacyjnych, w których podobno widziano kości ludzkie i części starożytnych 
naczyń. Przy bramach zostały rozmieszczone worki z taką samą zawartością jak  
w koszach fortyfikacyjnych. Dr Curtis pisał też o lądowisku śmigłowców, którego 
powierzchnia pokryta była żwirem przywiezionym z poza stanowiska 
archeologicznego – jak zauważył – i lądowisko to zostało sprasowane nie wracając 
uwagi na to, że wcześniej nie zostały przeprowadzone prace archeologiczne. 
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 J. Radecki – wywiad przeprowadzony z polskim archeologiem…, op. cit., s.125 

24
 Ibidem, s.125 
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Wspomniał o wyciekającym paliwie ze zbiorników usytuowanych obok lądowiska. 
Ujął w nim zaangażowanie w rozbudowę bazy, amerykańskiej firmy logistycznej 
Kellogg Brown and Root. 

Dr Curtis uznał, że właściwym byłoby przeprowadzenie śledztwa w sprawie 
szkód, które powstały w Babilonie podczas okupacji sił koalicji. W wywiadzie dla 
gazety „The Guardian” dr Curtis powiedział, że za wyrządzone szkody w Babilonie 
ktoś powinien zapłacić. W napisanym przez siebie raporcie przyznał, że obecność 
żołnierzy powstrzymała grupy rabusi przed grabieżami, do jakich doszło na innych 
stanowiskach archeologicznych oraz muzeach w Iraku zaraz po zakończeniu 
wojny. 

Autorzy raportu UNESCO stwierdzają, że uszkodzenia powstałe za rządów 
Saddama Husajna, kiedy to w latach 80 przeprowadzona została „rekonstrukcja” 
na stanowisku archeologicznym Babilon, co stało się przyczyną nie wpisania tego 
miejsca na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Potwierdzają też 
nie do końca prawdziwy obraz podobny do tego, co pisał dr Curtis, że żołnierze 
międzynarodowych sił koalicji przyczynili się do zniszczenia starożytnego Babilonu. 
Ich zdaniem wykopali w Babilonie rowy i rozjeździli go ciężkim sprzętem. Jedynym 
plusem tego raportu jest to, że UNESCO nie podaje narodowości wojsk, których 
obwinia za zniszczenia w bazie. 

Przedstawiciele UNESCO wyrazili także swoje zadowolenie, że od grudnia 
2004 roku nie stwierdzili dodatkowych szkód. Nowy problem, który powstał 
związany był z zaniedbaniem i brakiem konserwacji. Szkoda, że przedstawicieli 
UNESCO nie mogliśmy zobaczyć w Babilonie tak jak polskich archeologów  
w hełmach i kamizelkach kuloodpornych w 2003 i 2004 roku, którzy dbali o to, aby 
jak najlepiej zabezpieczyć starożytne pozostałości. Gdyby urzędnicy ONZ byli 
wówczas na miejscu, być może teraz dziękowaliby nam, a nie oskarżali. 

W rok po wyjściu wojsk MND CS z Babilonu nasz archeolog pani Agnieszka 
Dolatowska odwiedziła to miejsce i stwierdziła, że „wszystko było w opłakanym 
stanie. Stacjonowała tam tylko Policja Archeologiczna. Stanowisko archeologiczne 
było zamknięte dla osób postronnych – przynajmniej tak miało być do czasu 
ogłoszenia raportu UNESCO. Zauważyliśmy powiększające się pęknięcia  
w posadce pałacu Nabuchodonozora, popękane ściany. Wydaje się, 
że zniszczenie postępują dość szybko. Jeśli w krótkim czasie nie zostaną tam 
skierowane siły i środki do zabezpieczenia oraz prawidłowego odrestaurowania 
obiektu, może dojść do nieodwracalnych zmian”.

25
 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, przedstawiciele UNESCO może  
w końcu zauważą, że nie da się chronić dóbr kultury w rejonie toczących się walk, 
gdzie brakuje środków finansowych na ich zabezpieczenie i konserwację. Może też 
ktoś, kiedyś oficjalnie przyzna, że mimo różnych negatywnych konsekwencji 
lokalizacji bazy wojskowej w Babilonie, obecność archeologów i żołnierzy polskich 
bardziej przyczyniła się raczej do ochrony dóbr kultury Starożytnego Babilonu,  
a nie ich dalszej dewastacji. 

Doświadczenie zdobyte przez naszych dowódców i żołnierzy w Babilonie, 
dzięki obecności polskich archeologów podczas trzech pierwszych zmian, 
przyczyniło się do sformułowania Decyzji nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej 
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 Ibidem, s. 122 
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z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury  
w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z decyzją Ministra 
Obrony Narodowej do Sił Zbrojnych wprowadzona została instrukcja „w sprawie 
zasad ochrony dóbr kultury w działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, 
która była załącznikiem do w/w decyzji. Przedstawiała ona kompetencje i zadania 
dla osób pracujących w Ministerstwie Obrony Narodowej na stanowiskach 
kierowniczych, a także dla dowódców w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych. 
W sposób szczegółowy określała postępowanie podczas ochrony dóbr kultury. 

Wraz z reformą Struktury Kierownictwa i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP  
ww. decyzja straciła moc i zastąpiła ją decyzja nr 72/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr 
kulturalnych w resorcie obrony narodowej. 

W przyszłości należy: 

 podczas bieżących zajęć z kształcenia obywatelskiego oraz profilaktyki  
i dyscypliny wojskowej wszyscy żołnierze (nawet ci, którzy dzisiaj nie  
są planowani do wyjazdu na misje zagraniczne w rejony, gdzie znajdują się 
dobra kultury) powinni odbywać szkolenia obejmujące zakres wiedzy  
na temat ochrony zabytków, który jest określony w „Instrukcji w sprawie 
przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”; 

 przed wyjazdem na misję w rejon obfitujący w zabytki należy zatrudnić 
archeologów, którzy powinni być tam obecni od pierwszych dni  
i przeprowadzić (jeszcze w kraju) odpowiednie szkolenia dla żołnierzy  
z zakresu obowiązującego prawa ochrony dóbr kultury; 

 przed zajęciem terenu, gdzie znajdują się zabytki, archeolodzy  
w porozumieniu z dowództwem, powinni sporządzić protokół, w którym 
zostanie dokładnie opisany początkowy stan stanowiska oraz sposób jego 
zabezpieczenia; 

 dowódcy i archeolodzy w czasie trwania misji powinni współpracować  
ze sobą w zakresie zabezpieczania zabytków przed kradzieżami  
i dewastacją w taki sposób, jak to było czynione na III zmianie Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Babilonie. 

 
W Y K A Z  S K R Ó T Ó W  

 
MKiDN  – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
MON  – Ministerstwo Obrony Narodowej 
SZ RP  – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
ŻW  – Żandarmeria Wojskowa 
MND CS – Międzynarodowa Dywizja Centrum – Południe  
PKW  – Polski Kontyngent Wojskowy 
G – 9  – Komórka na szczeblu Dywizji zapewniająca wsparcie grup  
specjalistów 
KBR  – Kellogg, Brown and Root/Amerykańska Firma Logistyczna 
CIMIC – Civil – Military Co – operation/Współpraca Cywilno – Wojskowa 
CERP – Commander’s Emergency Response Program/Program 
Pomocowy Dowódcy 
SBAH  – The State Board of Antiquity and Heritage/Iracka Rada 
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Starożytności i Dziedzictwa 
ONZ  – United Nations, UN/Organizacja Narodów Zjednoczonych 
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; 
CPA  – Coalition Provisional Authority/Tymczasowa Władza Koalicyjna 
FPS  – Facilities Protection Service/Służba Ochrony Obiektów 

 
Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest sposobom ochrony zabytków na terenach objętych 

działaniami wojennymi, na przykładzie starożytnego Babilonu podczas 
stacjonowania Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku (2003-2004). 
Osobną kwestię stanowi próba oskarżenia Polaków o zniszczenie części 
unikatowych zabytków. Do tego problemu ustosunkowuje się autor artykułu, polski 
żołnierz, biorący udział w ochronie i zabezpieczaniu wspomnianych zabytków, 
współpracujący z polskimi archeologami, którzy jako jedyni specjaliści  
z tej dziedziny pojechali do Iraku, aby chronić zabytki, szkolić żołnierzy i wdrażać 
programy pomocowe. Artykuł stanowi interesujący przyczynek do dyskusji 
nad kwestią ochrony zabytków w świetle prawa międzynarodowego. 
 

Summary 
The article is devoted to ways of protection of monuments in the areas 

covered by the war, the example of ancient Babylon while stationed Multinational 
Division Central - South in Iraq (2003-2004). A separate issue is the attempt  
to accusations of Poles about the destruction of part of the unique monuments. 
This issue brings the author of the article, Polish soldier, taking part in the 
protection and preservation of these monuments, the cooperating of Polish 
archaeologists, who were the only specialists in the field, who have gone to Iraq  
to protect monuments, train soldiers and implement assistance programs. The 
article is an interesting contribution to the discussion on the issue of protection  
of monuments under the international law. 
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Monika ŁUSZKIEWICZ 
Akademia Obrony Narodowej  
 
WYBRANE FUNDAMENTALIZMY RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 
 

Fundamentalizm jest takim zaangażowaniem się w pewną prawdę, 
Które czyni zbędnym pytanie o jakąkolwiek inna prawdę 

ks. T. Węcławski 

 
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie i krótkie przeanalizowanie 

fundamentalizmów w otaczającym nas świecie i wskazanie tego, który najbardziej 
oddziałuje na bezpieczeństwo społeczności. Analizie zostaną poddane największe 
religie w obecnym świecie. Począwszy od islamu, poprzez chrześcijaństwo aż do 
hinduizmu. Wskazane zostaną dokonania fundamentalistów wyżej wymienionych 
religii jak również zasięg jaki obejmuje dany fundamentalizm. Na koniec  
po przeprowadzonej analizie, wskazany zostanie fundamentalizm najbardziej  
i najmniej oddziaływujący na otaczające go społeczeństwo jak również na 
bezpieczeństwo zarówno to narodowe jak i międzynarodowe.  

Na początku należałoby przedstawić kilka ujęć samego definiowania 
fundamentalizmu. Różni badacze różnie owe zjawisko interpretują. Danecki uważa 
fundamentalizm jako „powrót do źródeł religii, czyli do jej podstawowych 
fundamentów”.

1
 Inna definicja ukazuje fundamentalizm jako: „ ruch zmierzający do 

zachowania wąsko pojętej tożsamości wyznaniowej poszczególnych wspólnot 
chrześcijańskich i krytycznie ustosunkowany do pozytywnie rozumianej ewolucji 
dogmatów […] cechuje go postawa defensywna wobec teologii modernistycznej  
i liberalnej.

2
 W popularnej Encyklopedii PWN hasło fundamentalizm znalazło  

się dopiero od 1991 roku. Definiuje ona fundamentalizm jako: „nurt teologiczny  
w chrześcijaństwie powstały w drugiej połowie XIX w. w USA jako reakcja na 
nowoczesną krytykę „Biblii”, traktujący teksty „Biblii” dosłownie i uważający je za 
normatywne dla nauki; w islamie tendencja do podporządkowania całości życia 
politycznego i społecznego prawu religijnemu zawartemu w Koranie”.

3
 Analizując 

powyższą definicję od razu można zauważyć, że pochodzenie fundamentalizmu 
związane jest z chrześcijaństwem, a dokładniej z niektórym skrajnym odłamami 
protestanckimi. Dopiero druga cześć definicji wskazuje na religię islamu i to 
właśnie takie tłumaczenie umiejscowione jest w świadomość wielu ludzi.  

Franciszek Mincer uważa, że problem fundamentalizmu jest o wiele szerszy  
i nie należy łączyć go tylko z daną religią. Stwierdza, że marksizm w stalinowskim 
wydaniu, również można zaliczyć do odmian fundamentalizmu. Za katolicką 
odmianę uznaje integryzm, czyli okres obejmujący czas poprzedzający II sobór 

                                                           

1
 J. Danecki, Od tłumacza, (w:) B. Tibi, Fundamentalizm religijny, przeł. J. Danecki. Warszawa 1995,  
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2
 D. Motak, Nowoczesność i fundamentalizm: ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie. Kraków 
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3
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watykański, a także czas jego trwania.

4
 Tak więc zjawisko fundamentalizmu łączy 

się zarówno z postawami skrajnie konserwatywnymi i dogmatycznymi, ale również 
z narzucaniem swoich zasad przy użyciu siły.  

Sama definicja fundamentalizmu nie jest używana z doprecyzowaniem co się 
pod daną definicją rozumie, a co więcej nie występuję wskazanie na związek 
definicji z działalnością przedstawicieli owego zjawiska. Wszystkie 
fundamentalizmy niezależnie od religii charakteryzują się wspólną cechą. 
Mianowicie wszystkie są opozycją wobec cywilizacji w którym rozprzestrzenia się 
modernizm. Ale podkreślić należy, że opozycja ta związana jest z historia danej 
religii i to właśnie tam należy szukać jej korzeni. Zależnie od danej religii możemy 
zauważyć różnice w poszczególnych fundamentalizmach, które wynikają z genezy 
powstania, oddziaływania, ale również formy jej organizacji.  

Z końcem XX wieku kojarzyć można fundamentalizm religijny jako zjawisko 
ściśle połączone z polityką. Stałe się zatem tematem stosunków 
międzynarodowych, zwłaszcza po przeprowadzonych atakach przez 
fundamentalistów islamskich. Błędem jest utożsamianie owego zjawiska tylko  
i wyłącznie z muzułmanami i światem islamskim. Tak naprawdę w każdej religii 
odnajdujemy fanatyków, którzy doprowadzają do sytuacji, w której pojawia się 
zjawisko fundamentalizmu danej religii.  

Jako pierwszy analizie zostanie poddany fundamentalizm islamski. Należy 
pamiętać, że nie ma islamu jako takiego, gdyż w samym islamie istnieje kilkanaście 
nurtów czy odłamów, które w inny sposób interpretują zarówno nakazy religii jak  

i zakazy. W odróżnieniu do państw zachodnich, w islamie i na terenie państw  

w których religia islamska dominuje, nie występowała epoka oświecenia. Nie było 
tam racjonalizmu czy rozdziału kościoła od państwa. Stało się tak, gdyż Mahomet 
był nie tylko prorokiem, ale również przywódcą politycznym wszystkich wyznawców 
islamu. Od tego czasu życie muzułmanina regulowane jest przez prawo „szariatu”.

5
 

Ideologie współczesnego muzułmańskiego fundamentalizmu charakteryzują 
się czterema cechami, które występują tylko w tym rodzaju fundamentalizmu: 

1) W islamie występuje upolitycznienie religii. Jest to naturalne i normalne 
zjawisko, gdyż jest to religia państwa i prawa; 

2) Zgodnie z wieloma tłumaczeniami definicji fundamentalizmu pojawia się 
powrót do (korzeni) źródeł. Dąży się do odrzucenia wszelkich naleciałości 
i reformy oraz przywrócenia pierwotnego kształtu religii; 

3) Kolejną cechą jest znane większości wrogie nastawienie przeciwko 
zachodniej cywilizacji. Dla wyznawców islamu zachód kojarzony jest 
głównie z Ameryką i jej bliskowschodnim sojusznikiem jaki jest Izrael. 

4) Dodatkowo występuje apoteoza dawnych wartości i duma z przeszłości. 
Do tego bardzo często przywoływane są wydarzenia chwalebne z kart 
historii , a także momentów chwały.

6
 

                                                           

4
 F. Mincer, Kilka uwag o fundamentalizmie islamskim, katolickim i protestanckim, (w:) A. Pawłowski 
(red.), Fundamentalizm współczesny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego. Zielona Góra 1994, s. 30 
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w Koranie i hadisach. 
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W rozpatrywaniu fundamentalizmu islamskie niezmiernie ważne jest 

uzmysłowienie sobie jakie są podstawy, fundamenty na których opiera się owe 
zjawisko. Jest ich dość dużo, ale wszystkie razem wyznawane tworzą niezwykle 
trwały fundament.  

Pierwsza część podstaw może zostać zakwalifikowana do grupy pod nazwą 
„walka fundamentalistów”. Do tej grupy można zaliczyć: 

 Propagowanie dżihadu, czyli świętej wojny.  

 Prowadzenie wiecznych wojen. 

 Walka prowadzona jako całość, bez podziałów. 

 Nie można mówić o walce pokojowej. 

 Wojsko dostępne w każdej liczbie. 

 Najważniejsze jest osiągnięcie celu przez walkę. 

 Kamikadze dostępni bez względu na wiek.  
Koncepcja świętej wojny nie została skodyfikowana za czasów proroka 

Mahometa. Formowała się ona później i obecnie traktowana jest jako 
bezwzględna walki zbrojna przeciwko innowiercom. W wielu przypadkach 
nazewnictwo grup fundamentalistów opiera się na użyciu rzeczownika „dżihad”. 

Prowadzone są również wieczne wojny, które mają na celu wprowadzenie 
religii islamskiej tam, gdzie jest to możliwe. W istocie chodzi o posłużenie się 
islamem dla opanowania władzy w imię „świętej wojny”, której celem jest 
zbudowanie „państwa Boga”. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jest 
to zjawisko znane i należy sądzić, że w przyszłości także będziemy mieli z tą 
działalnością do czynienia.  

Mimo istnienia wielu odłamów islamu wśród których najważniejszymi są 
sunnici, szyici i wahabici, a także wielu sprzeczności, w podstawowych ustaleniach 
wiary, są oni wszyscy razem zgodni. Wszelkie osiągnięcia islamu niezależnie od 
odłamu, który je zrealizował powodują cementowanie się islamu jako całości. 

Nie ma problemów z pozyskaniem żołnierzy, ale również kamikadze, gdyż 
jeśli ktoś zginie w świętej wojnie za wiarę znajdzie się w raju. Dzieję się tak również 
dzięki przyzwoleniu na wielożeństwo, gdyż mając prawo posiadania czterech żon 
można mieć więcej dzieci niż w małżeństwach w chrześcijaństwie. Duży udział  
w ich pozyskiwaniu przypisany jest szkołom hatip, gdzie wykładowcami są 
fundamentaliści. Przykładem kraju z takimi szkołami może być Turcja. Początkowo 
kształcono w nich duchownych, ale postanowiono je przekształcić w szkoły 
świeckie.

7
 

Akty terroru uznawane są za ważną formę walki. Każdy wie, że 
fundamentaliści zamierzają osiągać swoje cele, zarówno taktyczne, jak  
i strategiczne. Należy zwrócić uwagę na jeden rodzaj nowoczesnej broni, możliwej 
do wykorzystania przez terrorystów, który może radykalnie zmienić rolę terroryzmu, 
a mianowicie broń biologiczną 

Ważnym kryterium jest także liczba wyznawców, a co za tym idzie pojawia się 
tu określenie terytorium i liczby państw. Szacuje się, że na świecie mieszka ponad 
miliard ludzi, czyli 17% ludności to wyznawcy islamu. Przy czym liczba ta stale się 

                                                           

7
 http://wyborcza.pl/1,75477,16957755,W_Turcji_coraz_wiecej_islamu.html (pobrano 30.12.2014 r.) 
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zwiększa – przeciętnie o 3% rocznie.

8
 Prognozy wskazują, że w połowie wieku 

liczba może się podwoić. W Roczniku Papieski z 2008 roku, wydawanym przez 
Watykan podaje się, że liczba wyznawców islamu wynosi 1 miliard 322 miliony,  
a katolików – 1 miliard 130 milionów. Wyznawcy islamu stanowią 19,2% populacji, 
a katolicy – 17,4% 

Na świecie znajdują się 54 państwa,
9
 w których wyznawcy islamu stanowią 

zdecydowaną większość. Państwa te sąsiadują z Europą od południa  
i południowego wschodu. 

Sama wiara również może być traktowana jako kryterium. Fundamentaliści 
dążą do stworzenia „państwa boga”, przy czym pod pojęciem państwa należy 
rozumieć świat. Islamiści wierzą, że jeśli ktoś żył zgodnie z wiarą lub polegnie  
w obronie wiary osiągnie wszystkie dobra, które były nie do osiągnięcia na ziemi. 
Ma on także zapewnione miejsce w raju Allacha w otoczeniu dziewic. 

Innym rodzajem kryterium może być swego rodzaju „broń”. Czyli coś, co przez 
muzułmanów traktowane jest jako karta przetargowa lub usprawiedliwienie swoich 
działań. Tutaj wyszczególnić można surowce naturalne, broń typu ABC oraz 
Koran. Za „broń” fundamentalizmu uznawany jest Koran, gdyż wszelkie poglądy  
są przez niego kształtowane i jest on ściśle przestrzegany. Państwa islamskie są 
bardzo zasobne w różnego rodzaju surowce. Między innymi posiadają połowę 
światowych zasobów ropy naftowej, gazu, ale również znajdują się rudy. Tak 
wielkie złoża pozwalają dyktować światowe ceny przetworów. Produkty przemysłu 
rafineryjnego stanowią poza tym towar, za który można w zasadzie wszystko kupić, 
z najnowocześniejszymi środkami walki włącznie. Niektóre państwa islamskie 
dysponują bronią masowego rażenia (ABC). Przykładem może być Pakistan, Iran, 
Syria czy Irak. Używają jej w celu zastraszenia przeciwnika. 

Cała siła fundamentalistów islamskich tkwi w zdolności państw, które  
były ojczyzną islamu, a stały się niepodległe, uzyskując znaczne dochody  
z wydobywania ropy naftowej. Dążą do oddziaływania na świat zewnętrzny, przez 
wrogość przeciwko „innowiercom”. Wewnątrz poszczególnych państw islamskich 
często toczone są ostre walki o opanowanie centralnych ośrodków władzy, a także 
o model państwa, które budowane jest na ideach zaczerpniętych z Koranu, 
zinterpretowanych przez fundamentalistów islamskich. Niestety walki te pociągają 
za sobą często ofiary w ludziach. Fundamentaliści lubili atakować Egipt i Algierię. 

Oprócz wskazania podstaw należałoby wskazać również czyny jakich 
dokonali fundamentaliści islamscy na terenach, w których funkcjonują. Wskażę 
tylko wybiórcze ataki z uwagi na ich wielką liczbę. 

Pierwszy atak przeprowadzony samobójcy został 11 listopada 1982 roku. 
Zamachu dokonał 17-letni Ahmad Kasir. Jako kamikadze postanowił wjechać 
samochodem wyładowanym materiałami wybuchowymi w ośmiopiętrowy budynek. 
Wydarzenia miało miejsce w mieście Tyr, w którym mieściła się siedziba armii 
izraelskiej. W wyniku eksplozji 141 osób poniosło śmierć, w tym 76 izraelskich 
żołnierzy. Uznano to za pierwszy atak samobójczy o tak wielkich rozmiarach. 
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 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9009767,Raport__liczba_muzulmanow_na_swieci 
e_rosnie_coraz (pobrano 2.12.2014 r.) 
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 A. Rusinek, Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warszawa 2012, s. 248-250 
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23 września 1983 roku zadano najboleśniejszy cios dla Amerykanów 

znajdujących się na terenie Libanu. Ciężarówka, która wypełniona została 
materiałami wybuchowymi wjechała na teren koszar amerykańskich marines  
w Bejrucie, po czym eksplodowała. Śmierć poniosło 241 amerykańskich żołnierzy. 
Minęło zaledwie kilkanaście sekund i Libanem wstrząsnęła kolejna eksplozja. Tym 
razem celem kamikadze stały się koszary francuskich spadochroniarzy. Wybuch 
spowodował śmierć kolejnych 58 osób. 

W 1992 roku i dwa lata później w Buenos Aires przeprowadzono ataki mające 
podobny przebieg. Pierwszy atak przeprowadzono na izraelską ambasadę.  
W zamachu śmierć poniosło 29 osób, a ponad 200 zostało rannych. W drugim 
zamachu z czerwca 1994r. na Żydowski Dom Kultury (AMIA), aż 86 osób zginęło  
i także ponad 200 osób było rannych.  

Na pewno wielu kojarzy fundamentalizm islamski z organizacji terrorystycznymi, 
a zwłaszcza z Al-Kaidą. Na dość długiej liście ataków do których się przyznali lub im 
je przypisano znajduję się:  

– w 1993 r. zaatakowano budynek WTC;  
– Uderzenia w Kenii i Tanzanii na amerykańskie placówki dyplomatyczne;  
– atak na amerykański okręt USS „Cole” w Jemenie.

10
  

– Najkrwawszy, a zarazem znany na całym świecie z 11 września 2001 roku, 
atak na World Trade Center w Nowym Jorku(został dokonany w imię 
islamu i walki z niewiernymi). 

Najbardziej pamiętnym atakiem z 2004 roku był atak w Madrycie. W eksplozji 
czterech pociągów zginęło 170 osób. Podkreślana jest tu precyzja ataków, a także 
dobra synchronizacja.  

Ten powrót do podstaw i idei islamu nie musiałby się kojarzyć z negatywnymi 
wydarzeniami i następstwami, gdyby podjęte zostały jakiekolwiek próby 
dostosowania i wprowadzenia wymogów współczesnego świata. Zamiast zmian  
i dostosowania nastąpiła izolacja i ucieczka, a w konsekwencji zapatrywanie się  
w przeszłość. Pozostaje mieć nadzieję że islam znajdzie taką strukturę państwową 
jak i społeczną, która umożliwi mu funkcjonowanie w społeczeństwie w którym 
będzie można mówić o solidarności.  

Często zdarza się, że bagatelizujemy inne fundamentalizmy i skupiamy 
uwagę tylko na fundamentalistach islamskich nie dostrzegając zagrożenia, które 
może się pojawić. Chrześcijaństwo również posiada swoich fundamentalistów, 
którzy mają już liczne dokonania na arenie międzynarodowej, zwłaszcza  
w Stanach Zjednoczonych. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że 
chrześcijaństwo to religia pokoju i dlatego fundamentalizm nie powinien być z tą 
religią łączony. Istotą wszystkich występujących w świecie fundamentalizmów nie 
jest religia sama w sobie, ale jej radykalne i restrykcyjne postrzeganie, czyli 
pojawia się wiara w słuszność tylko swoich, wrogich do innych religii poglądów. 
Odczuwalne staję się również narzucanie swoich poglądów dla swojego otoczenia.  

Aleksandra Kusztal uważa, że fundamentalizm chrześcijański w odniesieniu 
do Ameryki związany jest z dwoma zjawiskami. Pierwsze ukazuje zjawisko jako 
dążenie do wspólnoty chrześcijańskiej do formy pierwotnej i niezmiennej, czyli 
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 M. Allam, Kamikadze made In Europe, czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów? 
Wydawnictwo Universitas. Kraków 2004, s. 12-13 
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takiej która jest „czysta”. Ale z drugiej strony pojawia się wrogość i pogarda dla 
przekształceń zachodzących w społeczeństwach, ale również dla rozwoju  
i szybkiego postępu w świecie.

11
  

W Stanach Zjednoczonych w środowisku protestanckim ruch 
fundamentalistyczny zaczął się kształtować w drugiej połowie XIX wieku. Powstał 
jako przeciwstawienie się postulatom stworzonym przez teologię liberalną. Głosiły 
one przede wszystkim oczyszczenie tekstów świętych z mitów. Z drugiej strony 
konserwatyści uznawali i głosili bezbłędność i niepodważalność Słowa Bożego,

12
 

oczywiście w jego oryginalnym i dosłownym brzmieniu. W wyniku powstałego 
sporu w interpretacji, chcąc odróżniać się od liberałów, konserwatyści zaczęli 
nazywać się fundamentalistami.

13
 

Za prekursora uważa się protestantyzm rozwijający się na ziemiach 
amerykańskich. Wyłonił się wtedy ruch millenarystyczny. Jako główny cel owego 
ruchu wyznaczono sobie obronę autorytetu Biblii przed: 

– egzegenezą historyczną; 
– rozwojem nauk przyrodniczych(Darwin); 
– rozwojem nauk historycznych; 
– nurtami modernistycznymi i liberalnymi(myśl teologiczna). 
Od 1910 roku w literaturze funkcjonuje pięć najważniejszych zasad dla 

fundamentalizmu chrześcijańskiego. Na pierwszym miejscu wymieniona została 
bezbłędność Biblii, czyli to co w Biblii jest zapisane staje się faktem i największa 
prawdą. Drugim pryncypium są narodziny Jezusa z Dziewicy. Kolejny dotyczy 
śmierci Jezusa i zastępczy charakter Jego ofiary krzyżowej. Dwie ostatnie dotyczą 
powszechnego zmartwychwstania w ciele oraz rychłego przyjścia Chrystusa, które 
zainauguruje epokę Jego tysiącletniego panowania.

14
 

Niezasadnym by było wskazywać środowiska protestanckie jako tylko 
związane z fundamentalizmem chrześcijańskim. Ksiądz Bronk wskazuje na inne 
odmiany fundamentalizmu występujące w chrześcijaństwie. Mają one  
w minimalnym stopniu podobny charakter do odmiany w protestantyzmie, ale  
w zdecydowanej większości mają postać integryzmu,

15
 domagającego się prymatu 

Kościoła katolickiego w życiu społecznym, z tendencjami narzucania swoich 
nienaruszonych zasad moralnych.  

Ruch fundamentalistyczny rozwijający się w obrębie chrześcijaństwa 
protestanckiego bardzo kojarzony jest z reformacją. Można to rozpatrzyć 
fundamentalizm przez analogię do reformacji. W reformacji także pojawia się idea 
reformy w oparciu o autorytet Pisma św. zarówno Kościoła jako wspólnoty, ale 
także całokształtu życia indywidualnego i zbiorowego. Zauważyć można było 
postulaty powrotu do Biblii i Słowa od Boga, które przekazane było bezpośrednio 
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 A. Kusztal, Fundamentalizm chrześcijański jako źródło zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa 
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do człowieka. Dzięki przetłumaczeniu Biblii na języki narodowe, religia 
chrześcijańska trafiła do większego grona ludzi i mogła przekazać otwarcie, bez 
ograniczeń i sztywnych instytucjonalnych dogmatów treści z Biblii.  

Reformacja uważana jest także jako ruch fundamentalistyczny, gdyż powstał 
w wyniku niezgody na zjawisko „zepsucia moralnego”. Przez wielu owe zepsucie 
uznawane jest jako efekt odsunięcia się kultury europejskiej od żywej prawdy, 
która ma korzenne w Objawieniu Pisma świętego. Dostrzegła fikcyjność  
i fasadowość chrześcijaństwa wyznawanego masowo zwłaszcza w kościele 
rzymsko-katolickim. To właśnie przeciwko niemu powstał sprzeciw i pojawiły się 
wystąpienia Marcina Lutra, które miały obnażyć niezgodności stosowanych praktyk 
z Biblią.  

Aktywność fundamentalistów rozpoczęła się w roku 1886, ale wcześniej 
datowane jest powstanie idei millenaryzmu. Jej twórca był teolog John Nelson 
Darby, który od 1859 popularyzował stworzony pogląd. Dwight Mooody zakładając 
Instytut Biblijny, chciał nawracać wszystkich chrześcijan, którzy mieli inne 
spojrzenie na świat niż fundamentaliści. Zwalczać zamierzał również nowoczesne 
prądy teologiczne.

16
 

Mimo dwóch wyżej opisanych wydarzeń, dopiero konferencja wyznaniowa  
w Niagara Falls w 1985 roku, uznawana jest za początek narodzin 
fundamentalizmu protestanckiego. Gdyż tam powstał manifest z Niagara Falls, 
który uznawany był za bazę doktrynalną dla fundamentalistów. To tam stworzone 
zostały stwierdzenia dotyczące wiary chrześcijańskiej. 

I. Wolność od błędu tekstu świętego Słowa Bożego; 
II. Potwierdzenie Chrystusowej boskości; 
III. Jezus został poczęty z Dziewicy; 
IV. Powszechne odkupienie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa; 
V. Zmartwychwstanie ciała i pewność powrotu Chrystusa na ziemie.

17
 

Ruch fundamentalistyczny został spopularyzowany wraz z powstałym 
manifestem dzięki publikacjom ukazującym się w latach 1909-1915 w broszurach 
„The Fundamentals”. Mniej wpływową pozycją literaturową wydaną w 1909 roku 
była Biblia Cyrusa I. Scofielda. Dzięki komentarzom w publikacji można było 
zrozumieć Biblię wedle klucza stworzonego przez ruch millenarystyczny.

18
 Po 

drugiej wojnie światowej zauważalny został wzrost liczby wyznawców, którzy 
zaliczali się do chrześcijańskich Kościołów protestanckich. Do lat 70. regularnie 
wzrastała liczba szkół biblijnych i instytutów, w których propagowany był duch 
fundamentalizmu chrześcijańskiego. Powstały również organizacje na wzór 
stowarzyszeń zawodowych, w których również przestrzegane były poglądy 
fundamentalistyczne.  

Jak i w fundamentalizmie islamskim tworzone były organizację 
charakterystyczne dla nurtu, tak i w przypadku chrześcijaństwa również możemy 
takie wymienić. Przykładem może być Moralna Większość (1979-1989) założona 
przez pastora Jerry‘ego Falwella. Organizacja zyskała sławę zyskała dzięki 
audycjom pastora pt.: „Godzina ewangeliczna w dawnym stylu”. Współcześnie do 
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takich organizacji zaliczyć można: Ruch Tożsamości Aryjskiej czy Ruch 
Chrześcijańskiej Tożsamości.  

Metody i formy działań chrześcijańskich fanatyków są bardzo szerokim 
wachlarzem. Najczęściej na pierwszym miejscu wymieniany jest fenomen 
teleewangelistów. Fundamentaliści po uzyskaniu 8% w ramówce radiowej, 
postanowili podbić przekaz telewizyjny. Pierwszy przekaz nadany został  
w Wielkanoc 1940 roku. Teleewangelizm stał się dobra metodą nie tylko do 
pozyskiwania wiernych, ale również dla pozyskiwania funduszy na działalność.  

Niestety oprócz form perswazyjnych preferowali również metody związane  
z przemocą. Sztandarowym przykładem może być zamach terrorystyczny  
w Oklahoma City z 1995 oraz działalność ruchu aborcyjnego. Ruch ten od 1973 
roku po decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wsławił się możliwością 
przeprowadzenia aborcji na żądanie. Powołując się na liczby z pozycji książkowej 
„Paranoja polityczna: psychopatologia nienawiści”, widzimy jak bardzo 
fundamentaliści zaangażowali się w swoje dzieło nawracania chrześcijan. 
Dokonano 32 zamachy bombowe, 54 podpalenia, aż 76 przypadków pobić  
i napadów, 129 gróźb śmierci, a także 296 ataków uznanych za akty wandalizmu.

19
  

Radykalni fanatycy bardzo często grupują się w mniejszych organizacjach 
takich jak np.: Akcja Obronna, Armia Boga, czy Baranki Chrystusa. Wielu działa  
w pojedynkę identyfikując się z daną organizacją.  

Pamiętnym zamachem dokonanym przez fundamentalistę chrześcijańskiego 
Timothy’ego McVeigha jest zamach na budynek federalny w Oklahoma City. 
Zaatakował przy użyciu ciężarówki, która wypełnił własnoręcznie 
wyprodukowanymi materiałami wybuchowymi. Przez większość autorów zamach 
ten uznawany jest za najbardziej śmiercionośny i najkrwawszy atak, gdyż śmierć 
poniosło 196 osób (16 dzieci).Ponad 500 osób wymagało hospitalizacji w wyniku 
zranień.

20
 Jak się później okazało za scenariusz ataku posłużyła publikacja  

pt.: Dziennik Turnera, w którym następuje opis zagłady nie-Aryjczyków przez „białą 
armię”. Drugim bodźcem do dokonania tego czynu było wydarzenie w Waco, gdzie 
w 1993 roku w pożarze zginął przywódca Sekty Dawida i jego 75 zwolenników.  

Sięgając po terror jako metodę walki, fundamentaliści stali się zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw na których terenie działają. Nie ulega 
wątpliwości, że przy potencjale jaki mają fundamentaliści chrześcijańscy bardzo 
ciężko będzie spowodować ich obalenie lub do doprowadzenia ich osłabienia. Nie 
tylko systemy polityczne cierpią przez fundamentalizm, ale również zasady religii, 
które są represjonowane przez fanatyków za pomocą przemocy.  

Powyższe rozważania związane z fundamentalizmem chrześcijańskim 
możemy podsumować cytując Andrzeja Lubowskiego, który stwierdza, że 
„Terroryści którzy zaatakowali Amerykę, wierzyli, że spełniają misje daną im przez 
Boga. Przywódcy amerykańskich fundamentalistów to samo mówią o sobie.”

21
 

W ostatniej części pragnę zawrzeć krótki opis fundamentalizmu związanego 
hinduizmem. W 1947 roku nim doszło do podziału subkontynentu indyjskiego na 
część muzułmańską (Pakistan) i część świecką do której zaliczamy Indie, 

                                                           

19
 R.S. Robinson, J.M. Post, Paranoja polityczna: psychopatologia nienawiści. Warszawa 2007, s. 217 

20
 R.P. Anderson, Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004, s. 541 

21
 A. Lubowski, Kontuzjowane mocarstwo. Warszawa 2007, s. 180 
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wcześniej mimo, iż żyła tam umma muzułmańska istniała cywilizacja zwana 
hinduską. Choć po rozdziale wielu muzułmanów indyjskich uciekło do Pakistanu, to 
jednak w Indiach nadal pozostało około 130 milionów wyznawców islamu. Pakistan 
i Bangladesz (400 milionów)

22
 stanowi, aż jedną trzecia światowej populacji 

muzułmanów. 
Na przekór powyższym liczbom, fundamentaliści hinduscy roszczą sobie 

prawo do ekskluzywności na terytorium subkontynentu indyjskiego. Chcą również, 
aby nosił nazwę „Hindustanu”, czyli w wolnym tłumaczeniu oznaczać by to miało 
fundamentalistyczne państwo hinduskie. Niestety państwa indyjskiego nie 
powinniśmy nazywać hinduskim, chociażby dlatego, że występuje tam wiele religii.  

Hinduscy fundamentaliści mają na celu wprowadzanie do swojej religii zmian. 
W neohinduizmie pojawia się stwierdzenie, że istnieje tylko jedna święta księga  
i jeden Bóg, a przecież wiadomo, że Wedy (hinduska święta księga) oparte są  
na źródłach uznawanych za niejednolitych, a mimo to staję się prawdą objawioną.  

Fundamentalizm hinduski powstał na skutek upolitycznienia stosunków 
zachodzących między hinduizmem i islamem. Wszystko zaczęło się w roku 1528, 
kiedy to muzułmański władca Indii Babura, kazał w zdobytej Ayodhyi wybudować 
meczet Babura. Hindusi twierdza, że powstał on w miejscu, gdzie wcześniej stała 
świątynia Ramy (w hinduizmie oznacza manifestację boga Wisznu). Obecnie 
świątynia Ramy jest znakiem, symbolem hinduskiego fundamentalizmu.  

Analizując historię można zauważyć, że gdy Indie odzyskały nieodległość, 
pierwsze co nastąpiło, to ograniczenie wstępu do meczetu. Jednak w 1992 roku 
fundamentaliści hinduscy zburzyli ów meczet i dzięki temu znaleźli się na 
pierwszych stronach gazet. W „Frankfurter Allgemeine Zeitung” można było 
przeczytać: 

„Nie tylko stabilność Indii została zagrożona, ale również stosunki  
z muzułmańskimi sąsiadami – Bangladeszem i Pakistanem – dramatycznie się 
pogorszą. Cały świt muzułmański jest oburzony” 

Fundamentaliści dążą do oczyszczenia Indii z muzułmanów, gdyż chcą  
by przenieśli się na ziemie pakistańskie. Gdyż konflikt zaognia się gdy dochodzi  
do tematu prawa świeckiego w Indiach. Jak wynika z założeń religii, tylko hindusi 
go przestrzegają, bo muzułmanie maja swoje prawo szariatu.  

Jak w poprzednich fundamentalizmach tutaj również mamy do czynienia  
z partiami fundamentalistycznymi. Są to: 

 Bharatiya Jana Sangh; 

 Bharatiya Janata Party; 

 Shiv Sena. 
Wielu teoretyków dziwi fakt, że hinduizm nie jest monoteistyczna religia jak  

w przypadku wcześniej opisach fundamentalizmów. Nie ma więc mowy  
o jakimkolwiek dogmatyzmie czy wiary w świętą księgę. Dlatego odmiana 
hinduskiego fanatyzmu zaliczana jest do zjawisk społeczno-politycznych z uwagi 
na historie i muzułmańskie podboje. W odpowiedzi na pytanie dlaczego jednak 
ideologia hinduska jest nazywana fundamentalizmem, należy wskazać dwie 
rzeczy: autorytet dla tekstu ze świętej księgi oraz bunt przeciwko współczesnej 

                                                           

22
 B. Tibi, Fundamentalizm religijny, przeł. J. Danecki, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 
1997, s. 124 
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kulturze. Zarówno święta księga jak i bunt istnieje w owej ideologii, choć ich 
charakter jest nieco zmodernizowany. Przykładem mogą być wcześniej 
wspomniane Wedy. Hinduscy fanatycy przypisują im jednolity charakter świętej 
księgi, która jest absolutnym źródłem wiedzy. 

Tak więc fundamentalizm hinduski, nadaje tej religii nowy charakter i wymiar. 
Aby jednak hinduizm można było zaliczyć do religii fundamentalistycznych 
konieczna jest reinterpretacja podstaw wiary: księgi, Boga. Dlatego powstał 
neohinduzm, który ma na celu stworzenie odpowiadającej normom 
fundamentalistycznym koncepcji zamkniętej religii 

Organizacje powstające realizują w 100% cel izolowania społeczności 
muzułmańskiej od hinduskiej. Są mieszaniną zarówno nowo interpretowanych 
poglądów religijnych jak również nacjonalizmu. Mimo, to możemy mówić o ruchu 
fundamentalistycznym, gdyż spełniony zostaje konieczny warunek jakim jest 
polityzacja religii na podstawie świętej księgi. Podkreślić należy, że dotyczy ona 
tylko jednego ściśle określonego regionu jakim są Indie. Więc, Hindustan to tylko 
zjawisko regionalne podobnie jak Wielka Serbia dla prawosławnych.  

Podsumowując, wszystkie trzy opisane pokrótce fundamentalizmy są niejako 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw w których występują. Nie mniej jednak 
największym zagrożeniem z uwagi na liczbę wyznawców i zasięg może stwarzać 
fundamentalizm islamski. Przemawia za tym także fakt jakim jest liczba 
dokonanych zamachów i ataków, a także skutki jakie niesie za sobą ich 
funkcjonowanie. W wielu pozycjach literaturowych to właśnie islam jest 
wskazywany jako religia, która w swojej radykalnej i fundamentalistycznej wersji 
staje się źródłem obaw wielu społeczności. Tym bardziej, że w większości państw 
świata znajdują się grupy muzułmanów, które nie koniecznie chcą pokojowo żyć, 
ale mają plany ataków na kolejne cele. 

Dość groźny może okazać się także fundamentalizm chrześcijański, który 
choć mało znany prężnie działa, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale również 
na naszym kontynencie. Jak można było przeczytać, również stosują przemoc  
i terror choć w mniejszym stopniu niż islamiści. Zauważalny jest także wzrost liczby 
osób przystępujących do organizacji fundamentalistycznych. Co niejako również 
powoduję obawy w społeczeństwie chrześcijańskim. 

Najmniej perswazyjny jest fundamentalizm hinduski, ale tylko dlatego, ze 
dotyczy jednego regionu. Mianowicie Indie to kraj w którym, można odczuć 
działanie fanatyków zwłaszcza jeśli się jest muzułmaninem.  

We wszystkich formach zauważalna staje się przemoc jako metoda dzięki 
której można uzyskać zamierzone cele. Wiadomym jest, że istnieje perswazja jak 
również pokojowe nawracanie, ale czasami to nie wystarcza. Potrzebny jest 
charyzmatyczny przewodnik, wiara w naukę i zasady stworzone przez ruch oparte 
na świętej księdze, określona liczba zwolenników którzy będą pozyskiwali nowych  
i można zaczynać osiągać swoje założenia.  

Konkludując, należy zauważyć, że w większości państw występuje 
fundamentalizm. Jest on mniej lub bardziej widoczny, ale to zależy od grup 
uczestniczących i celów jakie ta grupa sobie założy. Kończąc można zacytować 
kardynała Lehmanna, który stwierdza, że „ fundamentalizm zagraża zawsze wtedy, 
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gdy ludzie w swym poszukiwaniu sensu w stale zmieniającym się świecie dążą do 
fundamentu i porządku i czynią to w taki sposób, że wykluczają wszelką zmianę”.

23
 

 
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano fundamentalizmy, które występują w ówczesnym 

świecie. Mianowicie opisano fundamentalizm islamski, chrześcijański oraz 
hinduistyczny. Każdy z nich został opisany począwszy od krótkiej historii, poprzez 
swoje przekonania, aż do form i metod działalności. W zakończeniu uwzględniono 
wnioski jakie nasunęły się podczas pisania pracy. Dokonano również wyboru 
fundamentalizmu, który najbardziej oddziałuje na bezpieczeństwo narodowe  

i międzynarodowe państw na świecie. 
 
Summary 
The article presents fundamentalisms in modern world. Islamic, Christian and 

Hindi fundamentalisms are described. For each fundamentalism, there are 
presented short history, main ideas, forms and methods of actions. In the final part 
conclusions that were drawn during writing the paper are shown. One 
fundamentalism was assessed as a most influential for national and global 
security. 
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Robert CZĘŚCIK 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

 
LOTNICTWO POLICYJNE W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA  

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE 
 
 
Geneza i rozwój 
Polskie lotnictwo policyjne jest stosunkowo młodą formacją. Pierwsze użycie 

śmigłowców w działaniach policyjnych odnotowano w 1965 roku, kiedy to po raz 
pierwszy wykorzystano dwa śmigłowce Mi-4 i dwa śmigłowce SM-1 Eskadry 
Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW do poszukiwania zbiegłych  
z więzienia przestępców.  

Formalnie polskie lotnictwo policyjne zostało zorganizowane w 1996 roku,  
w momencie utworzenia dwóch pierwszych Zespołów Lotnictwo Policyjnego  
w Krakowie i w Poznaniu. Każdy z zespołów dysponował śmigłowcem PZL “Kania”. 
Obszarem wykonywania operacji lotniczych przez Lotnictwo Policji jest przestrzeń 
powietrzna Rzeczypospolitej Polskiej i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, a także 
przestrzeń powietrzna niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej –  
w trakcie wykonywania operacji przewozu osób zatrzymanych w ramach 
Europejskiego Nakazu Aresztowania (ostatnie loty wykonywano w 2010 r.). 

Lotnictwo Policji jest częścią lotnictwa służb porządku publicznego
1
 

wykonującą zadania wsparcia działań jednostek Policji w przestrzeni powietrznej 
kraju (z wyłączeniem strefy przygranicznej). Jednak policyjne jednostki lotnicze, 
oprócz realizacji zadań ustawowych,

2
 stale wspierają działania innych służb  

w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdolność prowadzenia takich 
działań maja w zasadzie tylko policyjne jednostki lotnicze i analogiczne jednostki 
Straży Granicznej. Z tego względu od jakiegoś czasu jednym z bardziej istotnych 
tematów jest idea połączenia zasobów lotniczych Policji i Straży Granicznej  
w wyniku czego powstałaby efektywna i szeroko dostępna służba lotnicza 
zabezpieczająca w jednakowym stopniu potrzeby wszystkich formacji podległych 
resortowi spraw wewnętrznych.  

W zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu efektywności i sprawności 
służby lotniczej decydujące znaczenie ma sposób zorganizowania i zarządzania 
komórkami lotniczymi, poziom technologiczny sprzętu i wyszkolenie lotnicze 
personelu, zaś w zakresie zminimalizowania kosztów funkcjonowania lotnictwa 
służb porządku publicznego decydujące znaczenie ma wielkość struktury lotniczej, 
rodzaj eksploatowanego sprzętu, stopień ukompletowania osobowego i natężenie 
działalności lotniczej. Policja jak i Straż Graniczna realizuje swoje zadania na 
podstawie odpowiednich ustaw merytorycznych. Z tego powodu komórki lotnicze 
Policji rozmieszczone są w obrębie największych aglomeracji miejskich w Polsce 
natomiast komórki lotnicze Straży Granicznej skupione są w pobliżu zewnętrznej 

                                                           

1
 Lotnictwo służb porządku publicznego (lspp) jest częścią lotnictwa państwowego, realizującego 
zadania wsparcia działań służb państwowych (policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby 
celnej), ustawowo powołanych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi ono integralną część tych służb.  

2
 Ustawa z dn. 06.04.1990 r. o Policji 
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granicy Unii Europejskiej, głównie na wschodniej rubieży państwa.

3
 W opinii  

J. Rajchela i T. Compy, praktyka wskazuje, ze dzięki wsparciu lotniczemu 
operatywność i skuteczność działań Policji jest znacząco większa, co 
bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

4
 

Podstawowa aktywność lotnictwa policyjnego dotyczy następujących 
obszarów: 

• transport sił i środków, 
• rozpoznanie powietrzne (patrolowanie, obserwacja, poszukiwanie, 

monitoring z teletransmisją), 
• działania pościgowo-blokadowe (pościgi za sprawcami niebezpiecznych 

przestępstw), 
• ewakuacja i ratownictwo nad lądem i akwenami, 
• działania w ruchu drogowym, 
• szkolenie i doskonalenie pododdziałów antyterrorystycznych, 
• współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa. 

 
Zadania transportowe 
Obok zwykłego przemieszczenia sił i środków policyjnych do rejonu 

planowanych działań (grupy pościgowe, pododdziały antyterrorystyczne, grupy 
operacyjno-dochodzeniowe, pirotechnicy) mającego charakter standardowego 
przewozu (udźwig, pojemność) z wykorzystaniem środków lotniczych, należy także 
wyróżnić działania desantowoszturmowe (prędkość, zdolność manewrowania) 
ściśle związane z dynamiczną realizacją

5
 konkretnego zadania. Użyty jako środek 

walki w działaniach policyjnych śmigłowiec ma wiele zalet. Wykorzystanie  
go na potrzeby taktyki antyterrorystycznej determinują następujące czynniki  
i uwarunkowania: 

• duża elastyczność w działaniu, wyrażająca się w manewrowości  
i zwrotności,  

• szybkość dotarcia nad cel, 
• możliwość zabrania na pokład śmigłowca odpowiedniej liczby zespołów 

szturmowych, 
• uzyskanie czynnika odwracającego uwagę, 
• dokładność desantu nad cel, 
• zminimalizowanie czasu, w którym zespoły szturmowe są widoczne,  

a momentem uderzenia.
6
 

Mając na uwadze tę czytelną klasyfikację zadań lotniczych o charakterze 
specjalnym oczywistym wydaje się użycie maszyn dostosowanych do realizacji 
każdego z nich.  

                                                           

3
 Informacja na temat możliwości funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego w ramach 
jednej struktury organizacyjnej, Komenda Główna Policji, Warszawa 2011, s. 3-4, (materiał 
niepublikowany). 

4
 J. Rajchel, T. Compa, Lotnictwo służb porządku publicznego. Dęblin 2011, s. 109 

5
 Dotarcie do miejsc realizacji zadania bojowego znacznie oddalonych od siedziby pododdziału 
specjalnego lub w warunkach deficytu czasu. 

6
 K. Jałoszyński, Wykorzystanie śmigłowców w działaniach antyterrorystycznych, Prace Instytutu 
Lotnictwa nr 165-166, 2001, s. 132 
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Przewozy z wykorzystaniem statków powietrznych Policji obejmują zarówno 

zaspokajanie potrzeb własnych jak i usługi na potrzeby innych podmiotów 
realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Zadania te mogą obejmować dodatkowo np. przewóz VIP-ów, osadzonych, 
deportowanych, świadków ale także grup ratowniczych, osób ewakuowanych 
zagrożonych klęską żywiołową itp.  

 
Rozpoznanie 
Pod pojęciem rozpoznania należy rozumieć wszelkie przedsięwzięcia 

organizacyjne i taktyczne służące zdobyciu informacji. Przedsięwzięcia te prowadzi 
się na wszystkich szczeblach dowodzenia z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
sposobów i środków, a jednym z głównych celów rekonesansu jest zazwyczaj 
zapoznanie się ze środowiskiem (terenem) przyszłych działań. W nomenklaturze 
działań militarnych Zachodu na określenie całokształtu zabiegów czynności 
realizowanych w ramach rozpoznania używa się takich kategorii jak: wywiad, 
śledzenie i rozpoznanie pola walki (intelligence, surveillance, reconnaisance – 
ISR). W odniesieniu do działań policyjnych należałoby zastosować interpretację 
zawężającą i mówić raczej o dwóch kategoriach: „śledzeniu” rozumianym jako 
systematyczna obserwacja wzrokowa, słuchowa, elektroniczna i fotograficzna 
dotycząca miejsc, osób i rzeczy, oraz „rozpoznaniu pola walki” z zastosowaniem 
różnych sposobów detekcji do zebrania informacji o potencjalnym zagrożeniu  
i miejscu przyszłych działań. Rozpoznanie z powietrza prowadzone przez 
odpowiedni zespół funkcjonalny sztabu dowódcy operacji policyjnej umożliwia 
kompleksowy przegląd całego rejonu przyszłych działań. Analiza struktury 
zadaniowej nalotu (statki powietrzne Policji i Straży Granicznej) w najbardziej 
reprezentatywnych latach 2008-2010 pozwala sytuować czynności obserwacji, 
rozpoznania, poszukiwania i monitoringu na pierwszym miejscu (50% nalotu).

7
 

Zadania w ramach prowadzonego rekonesansu powietrznego na potrzeby 
realizowanej operacji lub akcji policyjnej w związku z dużą imprezą masową lub 
zgromadzeniem zwykle związane są z monitorowaniem liczby i kierunków 
przemieszczania się uczestników, a także ich zachowaniem podczas imprezy. 
Innym standardowym zadaniem rozpoznawczym jest np. ocena sytuacji na 
najważniejszych drogowych ciągach komunikacyjnych oraz monitorowanie 
zagrożenia pożarowego kompleksów leśnych. Pozostałe zadania to m.in: 
rozpoznanie terenu pod kątem nielegalnych upraw maku i konopi oraz produkcji 
alkoholu i narkotyków – zwłaszcza na terenach trudnodostępnych. Zadania te 
realizowane są z pomocą wyposażenia dodatkowego policyjnych statków 
powietrznych (reflektory, kamery TV i termowizyjne, NVG), a ich rezultaty mogą 
być transmitowane w czasie rzeczywistym na stanowisko dowodzenia  
i rejestrowane. 

W przypadku prowadzenia tzw. rozpoznania wyprzedzającego na potrzeby 
działań przygotowanych (takich jak imprezy, uroczystości, zgromadzenia itp.)  
w powietrznym patrolu rozpoznawczym niejednokrotnie bierze osobiście udział 

                                                           

7
 Informacja na temat możliwości funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego w ramach 
jednej struktury organizacyjnej, (materiał niepublikowany), Komenda Główna Policji. Warszawa 2011, 
s. 14 
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dowódca, choćby w celu skonfrontowania i ewentualnego zweryfikowania treści 
planu graficznego (mapy) działań.  

Rozpoznanie na potrzeby dowodzenia operacją policyjną można również 
organizować poprzez wyznaczenie obserwatorów na posterunkach obserwacyjno 
– meldunkowych i obserwacyjno – strzeleckich – w tym umiejscowionych na 
platformie powietrznej) lub wysłanie powietrznych patroli rozpoznawczych.  

Ogromna rolę w realizacji rozpoznania prowadzonego z powietrza mogą 
odegrać bezzałogowe statki latające

8
 zwłaszcza klasy „mini”. Pierwszymi 

powietrznymi statkami bezzałogowymi były latawce używane w celach militarnych 
dwa tysiące lat p.n.e. w Chinach. Wykorzystywano je do wyznaczania kierunku 
uderzenia na oddziały przeciwnika oraz do walki psychologicznej. W Europie 
pierwsze udokumentowane użycie latawców w celach wojskowych miało miejsce  
w 1066 roku w bitwie pod Hastings, gdzie wykorzystano je do przekazywania 
sygnałów. W okresie pierwszej wojny światowej duże zastosowanie znalazły 
balony używane jako środki rozpoznania i zapory dla samolotów nieprzyjaciela.  
Z uwagi na niską cenę zakupu i eksploatacji, prostą budową oraz mało 
skomplikowana obsługę, balony na uwięzi do celów prowadzenia obserwacji 
używane są również współcześnie. Ostatnio na większą skalę balony  
z urządzeniami monitorującymi otoczenie wykorzystano podczas zabezpieczenia 
obrad grupy najbogatszych państw świata (G8) w Sankt Petersburgu w lipcu 2006 
roku.

9
 Ciekawe możliwości otwierają się w tym obszarze dla inteligentnych 

systemów monitoringu wizyjnego. Instalowanie ich m.in. na platformach latających 
(załogowych i bezzałogowych) i wykorzystanie podstawowej cechy użytkowej jaką 
jest automatyczna zamiana danych wizyjnych na wymagane informacje pozwala  
w przypadku statku załogowego zredukować jego załogę o obserwatora 
obsługującego urządzenia monitorujące, a generalnie – szybciej reagować  
na zaistniałe zdarzenia. Zainstalowane na platformie powietrznej urządzenie  
w zależności od realizowanych zadań może pracować samodzielnie lub stanowić 
element systemu. Rozwiązanie takie zdają się potwierdzać opinie ekspertów. 
Według J. Rajchela i T. Compy obserwatorzy, którzy rekrutują się spośród 
funkcjonariuszy policji, nie są dostatecznie przygotowani do realizacji zadań  
w ramach rekonesansu lotniczego, a dodatkowe utrudnienie stanowi niedostatek 
środków technicznych wspomagających obserwację (zwykła lornetka lub lornetka 
stabilizowana żyroskopowo).

10
 

Obecnie inteligentne systemy wizyjne są stale rozwijane i wzbogacane  
o nowe rozwiązania. Ich obecność pozwala na zautomatyzowanie części prac 
dozorowych, zaś wspólną cechą jest wyspecjalizowana analiza obrazu 
wykorzystująca algorytmy detekcji i śledzenia ruchu obiektów w rejestrowanych 
scenach.

11
 

 
 

                                                           

8
 Ang. Unmanned Aerial Vehicle – UAV 

9
 Szerzej na ten temat w: K. Rokiciński, Wykorzystanie niekonwencjonalnych koncepcji bezzałogowych 
aparatów latających na jednostkach pływających (w:) Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 
Wojennej, nr 2 (173). Gdynia 2008 

10
 Zob. J. Rajchel. T. Compa, Lotnictwo służb porządku publicznego. Dęblin 2001, s. 87-88 

11
 Szerzej na ten temat: Inteligentne systemy monitoringu wizyjnego (w:) „Twierdza”, nr 6/2010, s. 46-48 
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Działania pościgowe 
Loty pościgowe z reguły wykonywane są w trybie alarmowym. W pierwszej 

fazie pościgu śmigłowiec wykonuje lot o charakterze rozpoznawczym wspierając 
patrole naziemne (piesze, zmotoryzowane, konne itp.) i wodne. Zadaniem załogi 
jest zlokalizowanie uciekających osób (pojazdów) lub tez potwierdzenie ich 
nieobecności w przeszukiwanym obszarze, a także dokonanie charakterystyki 
terenu na użytek dowódców pododdziałów zwartych biorących udział w pościgu. 
Dysponowanie przez dowodzącego działaniami śmigłowcem pozwala na 
utrzymanie kontroli nad dużym obszarem. Ma to szczególne znaczenie gdy nie jest 
znany kierunek poruszania się ściganego obiektu wobec czego działania 
prowadzone są wielokierunkowo, przy dużym rozproszeniu i w szybkim tempie. 
Śmigłowiec w pościgu porusza się z dużą prędkością i w odróżnieniu od 
ścigających radiowozów nie powoduje zagrożenia w ruchu drogowym. Ze względu 
na elastyczność, szybkość działania i element zaskoczenia, podczas pościgów 
ogromna rolę mogą odegrać patrole lotnicze, w których dodatkowo obok załogi 
śmigłowca dodatkowo uczestniczy grupa policjantów. Po dostrzeżeniu 
podejrzanego pojazdu lub osoby i konsultacji z dowódcą statku, grupa 
wykorzystując ukształtowanie terenu w sposób skryty może desantować się ze 
śmigłowca i zorganizować punkt kontrolny. Śmigłowiec po desancie patrolu krąży 
w bezpiecznej odległości i wyczekuje na realizację następnego zadania.

12
 

Działania pościgowe często obejmują realizację różnorodnych zadań: patrolowania 
i rozpoznania, transportowania, współdziałania z innymi rodzajami lotnictwa (np. 
SG). Niejednokrotnie też śmigłowiec z uwagi na możliwość bezpośredniego 
wglądu w rejon prowadzonych dynamicznie działań pościgowych pełni dodatkowo 
funkcję mobilnego stanowisko dowodzenia.  

 
Działania ratownicze 
Loty ratownicze policyjnych statków powietrznych najczęściej mają charakter 

rozpoznawczy, ale nierzadko połączone z ewakuacją zagrożonych osób są 
podejmowane w sytuacjach zaistnienia katastrof lub klęsk żywiołowych. Zadaniem 
policyjnych sił lotniczych jest wówczas podjęcie poszukiwań na lądzie i akwenach 
(śródlądowych i morskich), udzielanie pierwszej pomocy, zapewnienie transportu 
oraz ochrona mienia. W ramach współdziałania z innymi podmiotami 
prowadzącymi akcję ratunkową, odpowiednio wyposażony śmigłowiec może 
dodatkowo realizować następujące zadania: 

• ostrzeganie osób pozostających w strefie zagrożenia, 
• nadzór nad ruchem drogowym, 
• ocena rozmiarów zagrożenia (intensywność, eskalacja, zasięg itp.). 
W wypadku działań prowadzonych na rozległym obszarze, szczególne 

znaczenie ma wykorzystanie śmigłowca w lotach rozpoznawczych, zwłaszcza 
maszyn wyposażonych w urządzenia wspomagające monitorowanie sytuacji  
i umożliwiających transmisję strumienia wideo. Lot patrolowy w ramach akcji 
ratunkowej dostarcza informacji pozwalających aktualizować sytuacje operacyjną  
 

                                                           

12
 Szerzej na ten temat: R. Częścik, Wykorzystanie śmigłowca w działaniach zespołowych policji, 
„Przegląd policyjny” nr 4 (56). Szczytno 1999, s. 156-165 
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i koordynować działania sił reagowania (np. w akcji przeciwpowodziowej 
informacje o stanie wałów, wielkości zalanego obszaru, podczas pożarów –  
o powierzchni płonącego kompleksu, kierunku rozprzestrzeniania itp.). Dodatkowe 
możliwości stwarza wykorzystanie programów komputerowych, które w oparciu  
o dostarczany na bieżąco materiał pozwalają na przeprowadzenie symulacji 
przyszłego przebiegu sytuacji i podjęcie działań wyprzedzających.  

W zakresie poszukiwania i ratownictwa lotniczego (SAR), minister właściwy 
do spraw transportu zgodnie z Ustawą Prawo lotnicze

13
 pełni zwierzchnią funkcję 

w polskiej przestrzeni publicznej. Realizacja tej funkcji polega m.in. na zapewnieniu 
służby poszukiwawczo-ratowniczej. W ramach tego zwierzchnictwa minister 
współdziała z szefami trzech resortów: Obrony Narodowej, Zdrowia i Spraw 
Wewnętrznych. Zadania z tego obszaru realizowane przez Policję, Państwową 
Straż Pożarną i Straż Graniczną i obejmują m.in. udzielanie informacji o miejscu  
i okolicznościach wypadku, przeprowadzonych czynności w tym w zakresie 
udzielania doraźnej pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Lotnictwo Policji 
realizuje zlecone zadania lotnicze zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w Lotnictwie Policji.  

 
Personel  
Polska policja nie kształci na swoje potrzeby specjalistów lotniczych – głównie 

z przyczyn organizacyjnych i finansowych. Personel lotniczy do służby rekrutuje się 
ze środowiska cywilnego i wojskowego. W każdym przypadku obowiązuje 
indywidualna ocena posiadanych i udokumentowanych kwalifikacji oraz uprawnień. 
Preferowane są osoby posiadające udokumentowane wykształcenie i znaczne 
doświadczenie lotnicze. Przyjmuje się, że piloci powinni mieć udokumentowany 
nalot na śmigłowcach 500 godz. oraz w charakterze dowódcy załogi 300 godz. 
Powyższe kryteria umożliwiają przeprowadzenie szkolenia lotniczego 
uzupełniającego i nadanie uprawnień do wykonywania lotów specjalnych.  
W zakresie personelu technicznego, do służby w Policji przyjmuje się kandydatów 
z wykształceniem technicznym i stażem pracy w lotnictwie minimum 5 lat.

14
 

Osoby na stanowiskach kierowniczych mają długoletnie doświadczenie 
lotnicze (powyżej 20 lat bezpośredniej pracy lotniczej), uprawnienia nabyte  
w lotnictwie wojskowym i cywilnym udokumentowane stosownymi licencjami. Piloci 
wywodzący się ze środowiska wojskowego, zaraz po przyjęciu do służby w Policji, 
w ramach własnej ścieżki rozwoju zawodowego zdobywają zawodowe licencje 
cywilne. Czas trwania tego procesu uwarunkowany jest od dostępnych środków 
finansowych. Wewnętrzne procesy szkolenia lotniczego oparte są o Programy 
Szkolenia Lotniczego. Szkolenie i trening ukierunkowane są na wyrównywanie 
poziomu wyszkolenia lotniczego wśród nowo przyjmowanych lotników oraz na 
uzyskanie maksymalnej sprawności w działaniach typowo policyjnych. 

 
 
 

                                                           

13
 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. z 2012 r. poz. 933 

14
 Koncepcja transformacji struktury Lotnictwa Policji pod nadzór Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
Komenda Główna Policji, Warszawa 2011, (materiał niepublikowany) 
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Dysponowany sprzęt lotniczy

15
 

Obecnie lotnictwo polskiej Policji dysponuje piętnastoma śmigłowcami 
rozmieszczonymi na terenie kraju w sześciu bazach lotniczych. W odróżnieniu  
od Straży Granicznej nie dysponuje żadnymi płatowcami. Wśród dysponowanych 
przez Policję statków powietrznych siedem z nich to średnie śmigłowce 
wielozadaniowe Mi-2, stosunkowo najbardziej zaawansowane wiekowo  
w porównaniu z innymi (wszystkie wyprodukowane przed 1984 r.). Symbol „Mi” 
oznacza, że maszyna powstała w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila i – co warto 
zauważyć – jest to jedyny śmigłowiec konstrukcji radzieckiej, który nigdy nie był 
produkowany w ZSSR! Prototyp został oblatany we wrześniu 1961 roku,  
a Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” SA jego produkcję 
rozpoczęła w 1965 roku i kontynuowała do połowy lat ’80, zamykając bilans 
imponującą liczbą 5462 wyprodukowanych egzemplarzy. Głównym odbiorcą 
maszyn były siły zbrojne ale szereg z nich znalazło zastosowanie typowo cywilne 
(ponad 25 wersji wojskowych i cywilnych). W dyspozycji Sił Zbrojnych RP, z uwagi 
na posiadaną bazę, personel do obsługi i ekonomikę szkolenia, stale pozostaje 
dość pokaźna liczba Mi-2 w zależność od wersji realizująca różne funkcje np.  
D – powietrzny punkt dowodzenia, R – rozpoznawcza, RL – ratownictwa lądowego, 
CH – rozpoznania skażeń itp.

16
 Decyzja o dalszej eksploatacji tego sprzętu  

i ewentualnej modernizacji na potrzeby Sił Zbrojnych musi uwzględniać przede 
wszystkim wyniki analizy ekonomicznej opłacalności oraz horyzont czasowy 
eksploatacji. Negatywny wynik tej kalkulacji nie tak dawno przesądził w Polsce  
o wycofaniu z użytkowania przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wersji Mi-2 Plus  
i zastąpieniu ich nowymi śmigłowcami EC135 (Eurocopter).  

Wersja Mi-2 przeznaczona dla policji posiada specjalistyczną zabudowę 
wyposażenia, które obejmuje w wersji standardowej stanowisko do desantowania, 
łączność resortową i reflektor szperacz. Dodatkowe wyposażenie może stanowić 
kamera termowizyjna, a śmigłowiec przewidziany do zadań na akwenie morskim 
(wersja morska) dysponuje ponadto nadajnikiem sygnału niebezpieczeństwa ELT 
oraz sześcioosobową tratwą ratunkową.  

Wszystko wskazuje na to, że również w policji po wyczerpaniu resursu 
technicznego nastąpi zakończenie eksploatacji śmigłowców Mi-2 w polskiej Policji, 
zaś dodatkowym argumentem przemawiającym za ich stopniowym wycofywaniem 
jest niedobór mocy zespołu napędowego do wykonywania skomplikowanych 
zadań policyjnych, brak możliwości kontynuowania lotu bez opadania po 
wyłączeniu się jednego z silników oraz wysoki koszt remontu i utrzymania 
śmigłowca w eksploatacji dochodzący do 40-45% ceny nowego śmigłowca. 
Porównywalny koszt remontu dla innych typów śmigłowców osiąga natomiast 
odpowiednio koszt do 25% ceny.

17
 

Policyjna flotę powietrzną uzupełniają dwa śmigłowce PZL „Kania”, po dwa 
Mi-8T i W-3 oraz Bell 206. 

 

                                                           

15
 Stan na czerwiec 2011 r. 

16
 Na podstawie: T. Wnuk, Perspektywy śmigłowców Mi-2, Z. Kasterski, Mi-2 – nadal potrzebny, 
Przegląd Wojsk Lądowych, nr 7/2010, s. 15-24 

17
 Na podstawie: Koncepcja funkcjonowania lotnictwa policji do roku 2020. Warszawa 2012, (materiał 
niepublikowany) 
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Perspektywy 
Policja dostrzega potrzebę wymiany eksploatowanych obecnie statków 

powietrznych na śmigłowce nowej generacji. Przemawia za tym wyeksploatowanie 
sprzętu oraz związane z tym relatywnie duże koszty utrzymania w tym 
nieopłacalność dalszego serwisowania. Proces wymiany sprzętu lotniczego 
powinien uwzględniać jego unifikację, potrzeby operacyjne (determinowane 
rozlokowaniem placówek lotniczych) oraz zmiany organizacyjne (podległość 
organizacyjno-logistyczna). W opinii urzędników ministerialnych nadzorujących 
m.in. problematykę lotniczych służb porządku publicznego dla zapewnienia realnej 
zdolności operacyjnej Lotnictwa Policji na terenie kraju należałoby: 

a) utworzyć 2 dodatkowe placówki  
b) przystąpić od roku 2014 do wymiany śmigłowców Mi-2, Mi-8 i PZL „Kania”  

i proces ten zakończyć do 2020 r.,  
c) określić specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłosić przetarg na: 

 śmigłowce średnie (11 szt.) o masie poniżej 5700 kg, dwusilnikowe 
turbinowe z wyposażeniem obserwacyjno-ratowniczym do lotów  
w dzień i w nocy  

 śmigłowce lekkie (2 szt.) jednosilnikowe turbinowe z wyposażeniem 
obserwacyjnym,  

d) zreorganizować zarządzanie Lotnictwem Policji poprzez centralne 
podporządkowanie Sekcji Lotnictwa komend wojewódzkich Policji (bez 
zmiany bazowania)  

e) zorganizować system podnoszenia kwalifikacji personelu lotniczego, 
umożliwiający uzyskanie licencji cywilnych, 

f) zaplanować środki na rozbudowę lokalnych placówek lotniczych, 
g) pozyskiwać wyszkolony wojskowy i cywilny personel lotniczy, mając 

jednocześnie na uwadze potrzebę szkolenia własnego personelu.
18

 
Łatwo zauważyć, że proponowane rozwiązania w ramach przyjętego kierunku 

dotyczą statków powietrznych wymagających wysoko wykwalifikowanej załogi. 
Dodatkowo – preferowaną konstrukcją jest niezmiennie śmigłowiec jako 
najbardziej przydatny w policji i w służbach porządku publicznego generalnie. 
Tymczasem warto zwrócić uwagę, że wspomniane już bezzałogowe statki latające 
(UAV) są obecnie niezwykle dynamicznie rozwijającym się sektorem wojskowego 
przemysłu lotniczego. O ich rosnącej popularności decydują przede wszystkim 
względy finansowe (wytworzenie i eksploatacja), wysoki poziom zaawansowania 
technologicznego i uniwersalność zastosowania. Właśnie uniwersalność 
zastosowania jest czynnikiem stymulującym również „cywilny” rozwój lotnictwa 
bezpilotowego.

19
 Należy również zwrócić uwagę na nasilające się zjawisko 

                                                           

18
 Informacja dot. lotnictwa służb porządku publicznego opracowana przez Departament Nadzoru  
MSW w związku z pismem Biura Ministra nr BMP-0717-8-21/12/KP z dnia 18 lipca 2012 r. (materiał 
niepublikowany) 

19
 Historia bezpilotowych aparatów latających rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. 6 maja 1896 roku 
odbył się pierwszy kontrolowany lot samolotu bezzałogowego, który nie miał linki sterującej. Aparat 
ten, zbudowany przez Samuela P. Langleya, nazwany Aerodrome i napędzany silnikiem parowym, 
wykonał nad rzeką Potomac pierwszy w historii lot trwający ponad minutę, R. M. Clark, UCAV. Air 
power by the people, for the people, but not with the people, „Air University Press”, 2000, No 8, s. 7-8 
za: K. Rokiciński, Wykorzystanie niekonwencjonalnych koncepcji bezzałogowych aparatów latających 
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„militaryzacji” policji, w tym znaczeniu – polegające na implementowaniu rozwiązań 
technologicznych z obszaru militarnego do obszaru bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

Istotą technologii bezzałogowych jest również to, iż coraz powszechniejsze 
staje się stosowanie komponentów dostępnych na rynku komercyjnym. Powoduje 
to, że systemy te mogą być produkowane lub ściślej integrowane przez ośrodki 
(instytucje, firmy) nie mające jak dotąd większego doświadczenia w produkcji 
lotniczej (przykładem jest zaangażowanie się początkowo mało znanej w branży 
lotniczej firmy General Atomics, która obecnie jest producentem uznanych na 
świecie takich BSP jak: I-Gnat, Prowler czy Predator).

20
 

Obok wykorzystania UAV w rolnictwie, ochronie środowiska i zagrożeniach  
o charakterze naturalnym (pożary, powodzie, podtopienia) jedna z aplikacji 
lotniczego systemu bezzałogowego może być wykorzystana w grupie zadaniowej 
związanej z monitorowaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Możliwe jest 
zastosowanie odpowiednio wyposażonych dronów do patrolowania granic 
(przemyt towarów i ludzi), ciągów komunikacyjnych (wypadki, kolizje, utrudnienia) 
czy zabezpieczenia dużych imprez masowych. Duże możliwości otwierają się 
przed wykorzystywaniem powietrznych platform mobilnych do inspekcji 
niebezpiecznych miejsc i przedmiotów (IED) oraz bezinwazyjnego prowadzenia 
czynności procesowych na miejscach zdarzeń.

21
 Technologia bezzałogowa 

występuje w dwóch podstawowych wersjach: jako płatowiec (górno- i dolnopłat)  
i wiropłat (śmigłowiec i x-rotor). Nie bez znaczenia pozostaje też przy tak szerokim 
zastosowaniu aspekt ekonomiczny. Analiza kosztów użytkowania aparatów 
latających w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego wskazuje, że ze względów 
ekonomicznych obok wiropłatów i płatowców najbardziej atrakcyjne są aerostaty 
(balony i sterowce). Napowietrzne balonowe systemy dozoru uznawane są za 
najbardziej wszechstronne i opłacalne zwłaszcza podczas realizacji długotrwałych 
misji wymagających prowadzenia obserwacji z powietrza. O ich przydatności dla 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny decyduje głównie 
niska cena i koszty eksploatacji, niska awaryjność, minimalne wymagania  
w zakresie szkolenia operatorów oraz uniwersalność zastosowania.  

Koszty te oczywiście wzrastają w przypadku wykorzystywania balonów  
z załogą. Policja rosyjska obok aerostatów nie obsadzonych załogą (balon 
obserwacyjny AU-36),

22
 używa także dwuosobowych mobilnych AU-12M

23
 

przeznaczonych do patrolowania dróg i obszarów miejskich, a także na potrzeby 
operacji specjalnych. Balon, a w zasadzie sterowiec o pojemności 1250 metrów 
sześciennych i wadze 780 kg, ma zasięg 350 km i napędzany 100-konnym 

                                                                                                                                                    

na jednostkach pływających „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 2 (173). Gdynia 
2008  

20
 Szerzej na ten temat: M. Wróblewski, P. Zalewski, Bezzałogowe statki powietrzne (w:) Nowoczesne 
technologie systemów uzbrojenia, WAT. Warszawa 2008, s. 500 

21
 Szerzej na ten temat: R. Częścik, Wykorzystanie bezpilotowych statków latających (UAV) dla potrzeb 
bezpieczeństwa państwa (w:) Kultura bezpieczeństwa nauka – praktyka – refleksje, nr 15. Kraków 
2014, s. 76-87 

22
 Balon na uwięzi 

23
 Balon wolny z napędem 
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silnikiem rozwija maksymalną prędkość do 100 km/h. Statek ten może operować 
na wysokości od 10 do 1000m maksymalnie przez 6 godzin.

24
 

W Polsce teoretycznymi podstawami tej technologii zajmuje się kilka 
ośrodków naukowych. Działalność ogranicza się na razie głównie do badań 
własnych, statutowych i projektów badawczych. Dwa typy interesujących 
konstrukcji BSL (wersja płatowiec Fly Eye i wiropłat – quadrorotor Tarkus) 
wytworzyła w ramach umowy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
MON firma WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. Autonomiczną 
bezzałogową jednostkę w wersji wiropłat – śmigłowiec, wyposażoną w system 
kontroli lotu i zdolną do transportowania systemów wizyjnych skonstruowano 
również w Katedrze Robotyki i Mechanotroniki Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie. Politechnika Warszawska przygotowuje całą rodzinę podobnych 
maszyn dedykowanych Straży Granicznej, służbom morskim i dla innych celów  
np. patrolowania lasów, rurociągów czy monitorowania linii wysokiego napięcia

25
. 

Podstawowymi zaletami „systemów bezzałogowych” jest możliwość różnorodnego 
ich wykorzystania z jednakową efektywnością w misjach długotrwałych  
i monotonnych, a co ważniejsze do wykonywania zadań w środowisku 
niebezpiecznym dla człowieka co oznacza przede wszystkim brak ryzyka 
związanego z utratą załogi. Oprócz oczywistych korzyści związanych  
z wprowadzeniem do eksploatacji w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
publicznego bezzałogowców (UAV), poważnym problemem do rozwiązania jest 
zapewnienia bezpiecznej i ujednoliconej integracji wszystkich statków 
powietrznych w przestrzeni operowania zarówno krajowej jak i europejskiej. 

Kolejnym rozwiązaniem technologicznym możliwym do zaimplementowania  
z obszaru militarnego mógłby być (wziąwszy pod uwagę horyzont czasowy 
modernizacji) …latający samochód. Za sumę blisko 54 mln dolarów w dla US Army 
opracowano założenia projektowe pojazdów wojskowych nowej generacji 
HMMWV

26
 o oznaczeniu roboczym Transformer TX mającymi możliwość 

pionowego startu i lądowania. Latający Humvee ma mieć identyczne właściwości 
trakcyjne co zwykłe terenówki tej marki, zaś w locie osiągać pułap 900 m  
i prędkość porównywalną z samolotami jednosilnikowymi. Ważne, że przy pełnym 
zbiorniku paliwa będzie miał zasięg około 400 km bez w względu na to czy porusza 
się na lądzie czy w powietrzu. Łatwo o zastosowanie w policji sprzętu 
transportowego o takich parametrach (jazdy i lotu) zwłaszcza w terenach 
trudnodostępnych. Jest też oferta latającej taksówki (konsorcjum amerykańskiego 
Bella i izraelskiego Urban Aeronautics) przeznaczonej do działań w terenie 
zurbanizowanym. Ta konstrukcja przyszłości to wentylatorowiec (fancraft) X-Hawk, 
napędzany dwoma wentylatorami nośnymi o średnicy 2,5 metra każdy. Prędkość 
rozwijana na ziemi nie jest może imponująca bo to około 16-20 km/h, za to w locie 
to już 260 km/h i możliwość zabrania do kabiny transportowej 10-osobowego 
desantu. Czy zastosowanie takich konstrukcji w działaniach policji to fantazja? 

                                                           

24
 SECURITY AND LAW ENFORCEMENT, The Century Encyclopedia Russia’s Arms and 
Technologies. Moscow 2007, s.458-459 

25
 Z głową w chmurach, „Polityka” nr 17 (2804) z dn. 23.04.2011 

26
 High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle nazwa określająca samochód terenowy opracowany dla 
armii Stanów Zjednoczonych przez AM General Corporation 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d_terenowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=AM_General_Corporation&action=edit&redlink=1
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Odległa przyszłość? Próby pełnowartościowego latającego Humvee mają 
rozpocząć się w 2015 roku.

27
 „Jutro to dziś – tyle, że jutro”.

28
 

 
Streszczenie 
Lotnictwo Policji jest częścią lotnictwa służb porządku publicznego

29
 

wykonującą zadania wsparcia działań jednostek Policji w przestrzeni powietrznej 
kraju (z wyłączeniem strefy przygranicznej). Jednak policyjne jednostki lotnicze, 
oprócz realizacji zadań ustawowych,

30
 stale wspierają działania innych służb  

w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdolność prowadzenia takich 
działań maja w zasadzie tylko policyjne jednostki lotnicze i analogiczne jednostki 
Straży Granicznej. Z tego względu od jakiegoś czasu jednym z bardziej istotnych 
tematów jest idea połączenia zasobów lotniczych Policji i Straży Granicznej  
w wyniku czego powstałaby efektywna i szeroko dostępna służba lotnicza 
zabezpieczająca w jednakowym stopniu potrzeby wszystkich formacji podległych 
resortowi spraw wewnętrznych.  

 
Summary  
Police Aviation is part of the aviation law and order implementing tasks to 

support activities Police units in the airspace of the country (excluding the border 
area). However, the police air units, in addition to the statutory tasks, continually 
support the activities of other departments in the area of security and public order. 
The ability to conduct such activities in May, in principle, only the police air units 
and corresponding unit of the Border Guard. For this reason, some time one of the 
most important topics is the idea of joining aerial resources of the Police and 
Border Guard arise resulting in effective and widely available service airline safety 
equally the needs of all formations subordinate to the Ministry of Internal Affairs 
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Andrzej KUSZTELAK 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Bartosz SPYCHALSKI 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego  
w Kaliszu 
 

JAKOŚĆ JAKO INTEGRALNY ELEMENT SKŁADOWY BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

Szukając informacji na temat jakości i bezpieczeństwa, szybko można znaleźć 
wspólną cechę obu tych pojęć: mnogość ich definicji. Sam tylko słownik PWN 
definiuje bezpieczeństwo w co najmniej ośmiu różnych kontekstach, a liczba 
znanych definicji jakości sięga wielu dziesiątek (por. tabela nr 1). Inną wspólną 
cechą jest fakt, iż w obu przypadkach żadna z nich nie może być nazwana jedyną 
prawidłową, wiążącą i obowiązującą. Oba te pojęcia mogą być bowiem 
definiowane różnie w zależności od potrzeby i subiektywnej opinii osoby 
przedstawiającej swoją definicję, a nawet przez tę jedną osobę odmiennie  
w zależności od sytuacji i podmiotu, z którym dany zwrot jest zestawiony. 

 

Tabela nr 1: Przykładowe definicje jakości oraz różnych rodzajów bezpieczeństwa 
 

BEZPIECZEŃSTWO1 JAKOŚĆ 

Bezpieczeństwo zbiorowe – system 
polityczno-prawny mający na celu utrwalenie 
pokoju międzynarodowego przez ustanowienie 
zakazu agresji oraz obowiązku pokojowego 
rozstrzygania sporów międzynarodowych. 
 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego – zdolność 
systemu człowiek-pojazd-droga do 
bezkolizyjnego funkcjonowania, mierzona np. 
liczbą ofiar wypadków drogowych (zabici i 
ranni) na zarejestrowany pojazd lub na 
jednostkę długości drogi. 
 

Bezpieczeństwo publiczne – ogół warunków i 
instytucji chroniących obywateli oraz majątek 
ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność 
państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu 
prawnego, głównie w stanach 
nadzwyczajnych. 
 

Bezpieczeństwo energetyczne – stan 
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 
przewidywanego zapotrzebowania odbiorców 
na paliwa i energię w sposób technicznie i 
ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 
wymagań dotyczących ochrony środowiska. 

Zespół swoistych cech odróżniających dany 
przedmiot od innych przedmiotów tego 
samego rodzaju. (Arystoteles) 
 

Pewien stopień doskonałości. (Platon) 
 

Zgodność z wymaganiami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. (P. Crosby) 
 

Doskonałość lub przydatność do użytku po 
akceptowalnej cenie. (I. Broh, K. Ishikawa, D. 
Lu) 
 

Kompozycja charakterystyk, marketingu, 
produkcji, projektowania produktu lub usługi, 
która w użytkowaniu zaspokoi potrzeby 
klienta. (A. Feigenbaum ) 
 

Spełnienie wymagań klienta. (B. Hagan, L. 
Dobyns, C. Crawford-Manson) 
 

Zgodność z wymaganiami. (K. Ishikawa) 
 

Stopień, w jakim zbiór inherentnych 
właściwości spełnia wymagania. (Norma PN-
EN ISO 9000:2006) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie definicji bezpieczeństwa ze Słownika 

Języka Polskiego PWN oraz zebranych definicji jakości 

                                                           

1
 Definicje bezpieczeństwa zaczerpnięte ze Słownika Języka Polskiego PWN, www.encyklopedia. 
pwn.pl, (pobrano 10.11.2014 r.) 
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Są to jednak oczywiście podobieństwa mniej istotne. Znacznie ważniejsze  

w kontekście podjętych rozważań jest powiązanie merytoryczne obu kwestii,  
a dokładniej wpływ jakości na bezpieczeństwo i jego zależność od jakości. 

Przełożenie szeroko rozumianej jakości na równie szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo dostrzegalne jest na licznych płaszczyznach, przy czym do 
najjaskrawszych przykładów zaliczyć można medycynę, transport, bankowość czy 
też wszelkie procesy związane z żywnością. Według jednej z definicji jakość to 
„spełnienie wymagań klienta”. Czy można sobie zatem wyobrazić sytuację, gdy 
jednym z takich wymagań wobec kupowanego samochodu nie jest m.in. jego 
bezpieczeństwo? Gdy jednym z podstawowych wymagań wobec zażywanych 
leków nie jest bezpieczeństwo ich stosowania? Gdy deponując w banku 
zgromadzone oszczędności nie oczekujemy ich bezpieczeństwa? Związek obu 
tych pojęć jest tak bliski, że niejednokrotnie jedno z nich definiować można drugim. 
Tak też na ten problem wskazuje A. Jazdon, wyróżniając cztery podstawowe 
zbiory cech charakteryzujących jakość: cechy techniczne, użytkowe, estetyczne  
i ekonomiczne, a jako jedną z przykładowych cech użytkowych wymieniając 
właśnie bezpieczeństwo użytkowania.

2
 

Poważnego traktowania kwestii jakości, przede wszystkim właśnie ze względu 
na jej wpływ na bezpieczeństwo, wymagano już w czasach starożytnych. Dowody 
tego znaleźć można w spisanym w XVIII w. p.n.e. Kodeksie Hammurabiego. 
Według niego bowiem:  

§ 229 Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) 
nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć 
właściciela domu, murarz ten zostanie zabity; 

§ 230 Jeżeli (zaś) spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza 
tego zostanie zabity; 

§ 233 Jeśli murarz dom obywatelowi zbudował, a pracy swej nie sprawdził  
i mur się pochylił, murarz ten za srebro swoje własne mur ten 
umocni.

3
 

 
1. Bezpieczeństwo w normach jakościowych 
Na bliskość zagadnienia jakości i bezpieczeństwa wskazuje Międzynarodowa 

Organizacja Normalizacyjna ISO (ang. International Organization for 
Standardization), zrzeszająca 165 krajów członkowskich, w tym m.in. Polskę, 
będącą jednocześnie jednym z jej zaledwie 25 członków założycieli. Powstała  
w 1947 r., do dnia dzisiejszego opublikowała ponad 19,5 tysiąca norm,

4
 spośród 

których zdecydowany prym popularności wiedzie seria norm ISO 9000, dotycząca 
systemu zarządzania jakością w organizacji. Na całym świecie wdrożyło  
i certyfikowało oparty o nią system już ponad milion organizacji. W skład serii norm 
ISO 9000 wchodzą cztery normy przedstawiane w tabeli nr 2. Pomocnicze  
w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością stosowane mogą być również 
nieuwzględnione w tabeli normy dodatkowe i raporty techniczne. 
 

 

                                                           

2
 A. Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością. Bydgoszcz 2001 

3
 M. Stępień, Kodeks Hammurabiego. Warszawa 2000 

4
 www.iso.org, (pobrano 10.10.2014 r.) 
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Tabela nr 2: Charakterystyka norm serii ISO 9000 

 

Numer normy Tytuł i charakterystyka normy 

ISO 9000:2005 

Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia 
 
opis podstaw systemu zarządzania jakością, w tym m.in. 

stosowanej w serii norm terminologii 

ISO 9001:2008 
Systemy zarządzania jakością – wymagania 

 
opis wymagań dotyczących systemu zarządzania 

ISO 9004:2009 

Systemy zarządzania jakością – wytyczne doskonalenia 
funkcjonowania 

 
wytyczne dotyczące podnoszenia skuteczności  

i wydajności systemu zarządzania jakością 

ISO 19011:2011 

Wytyczne do auditowania systemów zarządzania 
 

wytyczne dotyczące procesu auditów jakościowych  
i środowiskowych 

Źródło: opracowanie własne 
 

Podstawę do certyfikacji systemu zarządzania jakością stanowi norma  
ISO 9001, zawierająca zbiór wytycznych dotyczących zarządzania jakością  
w organizacji. Norma ma charakter uniwersalny, będąc możliwą do wykorzystania 
w organizacjach dowolnej wielkości i typu – przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
urzędach, szkołach i innych. Opiera się na podejściu procesowym – konieczności 
określenia procesów, ich sekwencji oraz wzajemnego oddziaływania, a następnie 
odpowiedniego zarządzaniu nimi i ich realizacji. Norma uwzględnia jedną  
z głównych zasad prawidłowego podejścia do jakości – zasadę ciągłego 
doskonalenia, niezbędną do uwzględnienia również przy prawidłowym podejściu 
do bezpieczeństwa. 

Poza wskazanymi odwołaniami pośrednimi, norma, pomimo, iż dotyczy ściśle 
jakości, na bezpieczeństwo kładzie również i bezpośredni nacisk. Można w niej 
znaleźć m.in. wymóg zabezpieczania własności klienta, zabezpieczania zapisów, 
czy też zabezpieczania wyposażenia pomiarowego. W sposób szczególny norma 
odnosi się do bezpieczeństwa wyrobu, w tym również jego elementów składowych, 
stawiając organizacji wymóg jego zabezpieczenia na każdym etapie – w trakcie 
wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania do miejsca przeznaczenia, 
poprzez jego identyfikację, postępowanie z nim, pakowanie, przechowywanie  
i ochronę.

5
  

Wpływ prawidłowo wdrożonego systemu zarządzania jakością według normy 
ISO 9001 znajduje swoje potwierdzenie w przeprowadzonych przez M. Rosaka 
oraz E. Żebrowską-Rosak w 2012 r. badań wśród 143 pracowników Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport Józef Bałdyga.

6
 Respondenci 

ankiety, będący przedstawicielami większości działów przedsiębiorstwa, 

                                                           

5
 PN-EN ISO 9001:2009 

6
 M. Rosak, E. Żebrowska-Rosak, Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium 
przypadku, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”. 2013, nr 27 
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odpowiadali na szereg pytań związanych z jakością i wdrożonym w nim systemem 
jakości. Z punktu widzenia niniejszego opracowania na szczególną uwagę 
zasługuje pytanie o wpływ systemów jakości na zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności produkowanej w zakładzie. Twierdząco („zdecydowanie tak” i „raczej 
tak”) na zadane pytanie odpowiedziało 84% osób. Na brak wpływu zapewnienia 
jakości na bezpieczeństwo wytwarzanej żywności wskazało jedynie 8,4% 
badanych, na jego obojętność 4,9%. Co zaś istotne dla samego przedsiębiorstwa, 
a jednocześnie obrazujące przełożenie jakości i bezpieczeństwa na rentowność 
przedsiębiorstwa, 50% ankietowanych stwierdziło, iż standardy jakości mają 
pozytywny wpływ na wzrost sprzedaży produktów, a zdaniem 14% wdrożone  
w zakładzie systemy jakości spowodowały wzrost zaufania klientów do produktów 
firmy. 

Na bezpośredni wpływ serii norm ISO 9000 na bezpieczeństwo zwraca 
również uwagę Barbara Wisniewski, wiceprezes ds. BHP w mieszczącej się  
w Alabamie firmie McWane – czołowego producenta elementów hydraulicznych  
w USA. Po opublikowanych w 2003 r. danych dotyczących wysokiej liczby 
wypadków (w tym również śmiertelnych), jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie,

7
 

zadecydowano o podjęciu szeregu działań zmierzających do poprawy sytuacji. 
Jednym z nich było podjęcie starań o certyfikację 25 zakładów w ramach 
nadzorowanego przez amerykańską inspekcję pracy OSHA Dobrowolnego 
Programu Ochrony (ang. OSHA's Voluntary Protection Program). Jak wskazuje  
B. Wisniewski, przedsiębiorstwo dla poprawy bezpieczeństwa wdrożyło jednak 
również zasady systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Podjęte 
działania w sposób znaczący wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy  
i redukcję liczby wypadków. W porównaniu do roku 2003, w roku 2012 liczba 
urazów pracowników zmalała o 60%. Podobną opinię dotyczącą wpływu jakości na 
bezpieczeństwo prezentują również przedstawiciele innych amerykańskich 
przedsiębiorstw. Christopher Iovino, dyrektor zarządzający firmy Aon Global Risk 
Consulting, stwierdził, iż ISO oraz inne standardy produkcyjne pomogły 
przedsiębiorstwom stworzyć kompleksowe pogramy bezpieczeństwa, 
wykraczające poza zasady amerykańskiej inspekcji pracy. Standardy normy ISO 
9001 oraz inne metody jakości na pozór związane jedynie z doskonaleniem 
procesu produkcji docenia również Theodore Braun, dyrektor przemysłowy  
ds. produkcji z Liberty Mutual Group Inc. w Bostonie. Jak stwierdził, 
przedsiębiorstwa w minionej dekadzie zdały sobie sprawę, iż narzędzia te mogą 
znaleźć zastosowanie również do ustandaryzowania ich inicjatyw w zakresie 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ryzyka w fabrykach.

8
 

Bezpośredni wpływ jakości na bezpieczeństwo dostrzegalny jest również  
w sytuacjach nieprawidłowego podejścia do niej i będącego tego efektem 
zagrożenia bezpieczeństwa. W tym właśnie J. Lowellyne dopatruje się przyczyn 
największej w historii USA katastrofy ekologicznej – eksplozji platformy wiertniczej 
Deepwater Horizon, wykonującej odwiert dla koncernu naftowego BP.

9
 To mające 

miejsce w 2010 r. zdarzenie doprowadziło do nieodwracalnych skutków 

                                                           

7
 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/mcwane/etc/synopsis.html, (pobrano 15.10.2014 r.) 

8
 www.businessinsurance.com/article/20120205/news06/302059993, (pobrano 15.10.2014 r.) 

9
 www.lowellynejames.blogspot.com/2012/10/bps-deepwater-horizon-quality-issue-or.html, (pobrano 
15.10.2014 r.) 
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ekologicznych, a samą firmę BP kosztowało kilkadziesiąt miliardów dolarów, liczne 
procesy sądowe oraz skazę na wizerunku marki. Lowellyne wymienia sześć 
bezpośrednio związanych z brakiem kultury jakości uchybień, jakich miał się 
dopuścić koncern i które doprowadziły do katastrofy: 

1. Stosowanie niewłaściwych części. 
2. Naruszenie istniejącej konstrukcji. 
3. Brak weryfikacji produktu. 
4. Złe zarządzanie dostawcami. 
5. Złe zarządzanie procesami. 
6. Brak zarządzania zmianą. 
Analizując problem związku jakości z bezpieczeństwem (m.in. na podstawie 

tego samego przypadku katastrofy koncernu BP), M. Ghaleiw swoje rozważania 
podsumował z kolei stwierdzeniem aktualnym w każdej branży: „bez postawienia 
jakości na pierwszym miejscu we wszystkich działaniach organizacji, jej procesy 
nie będą bezpieczne, integralność majątku będzie wątpliwa, linie produkcyjne będą 
niebezpieczne, a realizacja procesów produkcyjnych odbywać się będzie poniżej 
normy”.

10
 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 stanowi 
niejednokrotnie punkt wyjściowy do implementacji kolejnych systemów 
zarządzania, w tym również tych dotyczących bezpieczeństwa. Coraz 
popularniejsze staje się wdrażanie systemu zarządzania zgodnego z więcej niż 
jedną normą, stanowiącego zintegrowany system zarządzania, a jego najbardziej 
popularną konfiguracją jest zgodność z trzema normami: związaną z jakością 
normą ISO 9001, związaną z zarządzaniem środowiskowym normą ISO 14001 
oraz normą OHSAS 18001 (lub PN-N-18001), związaną z systemem zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich komplementarność i łatwość utrzymywania 
opartych na nich systemów zarządzania podkreślana jest już w nich samych. 

Norma OHSAS 18001, choć w przeciwieństwie do norm ISO 9001 oraz ISO 
14001 nie jest autorstwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, lecz 
wspólnym opracowaniem szeregu innych organizacji, wskazuje bezpośrednio na 
swoje podobieństwo do obu pozostałych norm. Zapewnienie o kompatybilności  
z nimi znaleźć można już w samej przedmowie, ale też w stanowiącej aneks do 
normy tabeli przedstawiającej relacje pomiędzy nią a normami dotyczącymi jakości 
i środowiska.

11
 Podobnie rzecz się ma w przypadku normy PN 18001 

(funkcjonującej jedynie w Polsce), będącej z kolei dziełem Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego. W niej również znaleźć można zapewnienie: „norma ta została 
opracowana w taki sposób, aby była kompatybilna z normami dotyczącymi innych 
systemów zarządzania, w szczególności z normą PN-EN ISO 14001:1998 
dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego oraz normą PN-EN ISO 
9001:2001 dotyczącą systemu zarządzania jakością”.

12
 Ich ważną z punktu 

widzenia integracji cechą jest podobna konstrukcja, ale też liczne inne 
podobieństwa, w tym m.in. oparcie na wspomnianym wcześniej ciągłym 
doskonaleniu. 

                                                           

10
 M. Ghaleiw, Quality vs. Safety, „Quality Progress”. 2013, nr 46 

11
 OHSAS 18001:2007 

12
 PN-N-18001:2004 
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Normy te nie stanowią jednak katalogu zamkniętego, a integracja dotyczyć 

może również innych systemów, w tym m.in. dwóch innych dotyczących 
bezpieczeństwa: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (opartego na 
normie ISO 27001) oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 
(opartego na normie ISO 22000). Dodatkowe ułatwienie, a jednocześnie 
potwierdzenie rosnącej na świecie popularności zintegrowanych systemów 
zarządzania, stanowi opracowana przez brytyjską jednostkę certyfikacyjną British 
Standards Institution specyfikacja PAS 99, będąca zbiorem wymogów wobec 
integrowanych systemów zarządzania.

13
 Podobnie jak w normie ISO 9001, także  

w PAS 99 znaleźć można podkreślenie wagi ciągłego doskonalenia, zgodnie  
z cyklem PDCA (por. rys. 1). 

 

Rysunek nr 1: Oparta na zasadzie ciągłego doskonalenia struktura ramowa wymagań 

dla integracji systemów według specyfikacji PAS 99 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bugdol, P. Jedynak, Integrated 

Management Systems. 2015 
 

2. Wpływ instrumentów jakości na bezpieczeństwo 
Jednym z fundamentów prawidłowego podejścia do jakości jest jej obecność 

w każdym miejscu funkcjonowania organizacji. Pomocne temu jest stosowanie  
w jej działalności instrumentów jakości: zasad, metod i narzędzi jakości, możliwych 
do wykorzystania na różnych etapach realizacji wyodrębnionych procesów. 
Wziąwszy pod uwagę wcześniejsze rozważania, podobnie jak jakość w ujęciu 
ogólnym ma ścisły związek z bezpieczeństwem, tak i zapewniające ją instrumenty 
pozwalają użytkownikom na jego zapewnienie – od bezpieczeństwa procesów, aż 
po bezpieczeństwo realizujących je pracowników oraz odbiorców wyrobów i usług, 
które są ich wynikiem. Jako że dokładne przedstawienie wszystkich instrumentów 
 
 

                                                           

13
 www.bsigroup.pl, (pobrano 27.11.2014 r.) 
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jakości przerasta ramy niniejszego opracowania, w artykule skupiono się na 
przybliżeniu jedynie trzech, reprezentujących związek z bezpieczeństwem 
rozumianym w różny sposób i na różne potrzeby: metody 5S, karty kontrolnej oraz 
poka-yoke. 
 

2.1 Metoda 5S 
5S to zdobywająca coraz większą popularność metoda filozofii Kaizen.

14
  

W przeciwieństwie do ukierunkowanej na zabezpieczenie procesu produkcji karty 
kontrolnej (por. punkt 2.2), metoda 5S znajduje zastosowanie równie dobre  
w zakładzie produkcyjnym co w biurze, a nawet w warunkach domowych. 
Przyświecającą metodzie zasadą jest postępowanie zgodne z pięcioma słowami, 
od których pierwszych liter pochodzi jej nazwa: 

- Selekcja (jap. Seiri, ang. Sort) – należy ustalić, które przedmioty spośród 
znajdujących się na stanowisku pracy są potrzebne i usunąć te zbędne, 

- Systematyka (jap. Seiton, ang. Straighten) – rzeczy potrzebne na 
stanowisku pracy należy ułożyć w sposób wygodny oraz dostępny dla 
wszystkich użytkujących je osób, 

- Sprzątanie (jap. Seiso, ang. Shine) – należy możliwie dokładnie posprzątać 
miejsce pracy oraz wykorzystywane narzędzia,  

- Standaryzacja (jap. Seiktsu, ang. Standardize) – należy wypracować 
spójne standardy dotyczące utrzymywania miejsca pracy w schludności  
i zgodnie z trzema pierwszymi zasadami (w tym m.in. zasady autokontroli), 

- Samodyscyplina (jap. Shitsuke, ang. Sustain) – należy trwale zmienić 
swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i wyrobić w sobie nawyk 
postępowania zgodnie z czterema pierwszymi zasadami. 

Do najczęściej i najbardziej zauważalnych oznak stosowania metody zaliczyć 
można różnego rodzaju graficzne formy oznaczania przedmiotów oraz miejsc 
ich przechowywania, łatwy dostęp do narzędzi i dokumentów oraz czystość  
i porządek. 

Metoda 5S może być stosowana przez pojedynczych pracowników jedynie  
w bardzo zawężonym zakresie. W przypadku chęci wykorzystania jej w pełni  
i objęcia nią większego obszaru (działu/całej organizacji) niezbędne jest 
zaangażowanie się w jej wdrożenie i utrzymywanie wszystkich pracowników, na 
czele z motywującym ich do takiego działania kierownictwem. Najczęstsze zalety 
stosowania metody to m.in. lepsze wykorzystanie miejsca pracy, podniesienie 
jakości wyrobów i usług, usprawnienie procesów pracy, podwyższenie żywotności 
narzędzi i urządzeń. Metoda 5S ma jednak również niebagatelny wpływ na 
bezpieczeństwo pracy. Do jej zalet w tym zakresie zaliczyć można np.: 
uporządkowanie miejsca pracy w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie 
artykułów BHP i p.poż. i łatwy dostęp do nich, wyeliminowanie przeszkód na 
drogach ewakuacyjnych, usunięcie przedmiotów mogących doprowadzić do 
wypadku, ograniczenie zbędnego wysiłku i ruchów pracowników, czy też 
wytyczenie dróg poruszania się ludzi po hali produkcyjnej. 

                                                           

14
 Japońska filozofia postępowania opierająca się, w dużym uproszczeniu, na ciągłym doskonaleniu 
przy zaangażowaniu wszystkich pracowników. 
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Pomimo tego bezdyskusyjnego i poważnego wpływu stosowania metody  

5S na bezpieczeństwo, część organizacji wzbogaca ją o dodatkowe, szóste  
„S”, pochodzące od angielskiego słowa Safety, czyli bezpieczeństwo, i rozumiane 
jako bezpieczeństwo i higiena pracy. Zgodnie z tą dodatkową zasadą należy 
wyeliminować wszelkie zagrożenia, z jakimi pracownik może mieć styczność. 
Zasadność wdrażanie „dodatkowego S” jest jednak sprawą dyskusyjną, jako że już 
precyzyjne wdrożenie zasady 5S wydaje się dotyczyć wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Poprawne wydaje się zatem być podejście 
zgodne ze schematem przedstawionym na rysunku nr 2, według którego oddzielna 
zasada bezpieczeństwa stanowi nie tyle kolejny krok we wdrażaniu metody, co 
zasadę odnoszącą się do niej całej, mobilizującą do zwracania na bezpieczeństwo 
szczególnej uwagi na każdym etapie jej wdrażania i utrzymywania.  
 

Rysunek nr 2: Schemat wdrażania i utrzymywania zasady 6S 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: United States Environmental Protection 
Agency, The Lean and Environment Toolkit: Identify and Eliminate Waste; Reduce Business 
Costs and Risk; Improve Environmental Results. 2007  

 

W dalszych, aczkolwiek aktualnie znacznie mniej popularnych rozwinięciach 
metody, znaleźć można dodatkowe dwie zasady: Security oraz Satisfaction, 
rozbudowujące jej pierwotną wersję do 8S.

15
 Drugie z tych pojęć, czyli satysfakcja, 

odnosi się do zadowolenia pracowników, ich identyfikowania się z organizacją oraz 
 
 
 

                                                           

15
 A.B. Badiru, S.O. Osisanya, Project Management for the Oil and Gas Industry: A World System 
Approach. Boca Raton 2013 
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satysfakcji z wykonywanej pracy. Zasada ta jest oczywiście szczególnie ważna 
przy patrzeniu przez pryzmat zaangażowania pracownika, bez którego ani  
ta metoda, ani jakiekolwiek inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
w organizacji mogą nie przynieść pożądanego efektu. Szczególną uwagę warto 
jednak zwrócić na pierwsze z dodatkowych pojęć, czyli ponowne nawiązanie  
do bezpieczeństwa i podkreślenie jego wagi, aczkolwiek tym razem odnoszące się 
do bezpieczeństwa osób, mienia i informacji (w tym m.in. bezpieczeństwa 
materiałów, środków trwałych, ludzi, marki, własności intelektualnej itp.)  
i polegające na podejmowaniu m.in. działań uwzględnionych w metodzie TSM 
(ang. Total Security Management)

16
 lub wewnętrznej polityce zarządzania ryzykiem 

organizacji. 
 

2.2 Karta kontrolna 
Karta kontrolna, nazywana również wykresem kontrolnym, kartą sterowania 

jakością lub kartą Shewharta (od nazwiska jej twórcy) i zaliczana do grupy siedmiu 
tradycyjnych narzędzi jakości, jest jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi 
stosowanych do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji procesu. Karta 
wykorzystywana jest w szczególności przy produkcji masowej, w której konieczne 
jest ciągłe monitorowanie procesu i podejmowanie szybkich działań w przypadku 
jego zaburzenia. Jej zadaniem jest graficzne przedstawianie przebiegu ciągłego 
procesu na wykresie (por. rysunek nr 3), którego głównymi elementami są: 

a) linia centralna (LC), odpowiadająca nominalnej wartości analizowanej 
zmiennej, 

b) górna oraz dolna granica ostrzegania (GGO i DGO), których przekroczenie 
może stanowić ostrzeżenie o możliwym wystąpieniu rozregulowania 
procesu, 

c) górna oraz dolna granica kontrolna (GGK i DGK), których przekroczenie 
może świadczyć o rozregulowaniu procesu. 

Na kartę, w trakcie jej stosowania, nanoszone są wartości przyjętych 
wcześniej miar statystycznych (takich jak odchylenie standardowe, średnia 
arytmetyczna, mediana, rozstęp itp.), obliczanych z pobieranych z procesu  
w regularnych, ustalonych odstępach czasu próbek. Jako że sytuacją normalną 
jest utrzymywanie procesu z pewnymi odchyleniami od wartości nominalnej, 
naturalny rozrzut nanoszonych na kartę wyników w większości wypadków nie 
stanowi powodu do niepokoju. O zagrożeniu bezpieczeństwa realizowanego 
procesu świadczyć mogą jednak odchylenia szczególne, do których należą przede 
wszystkich przekroczenia granic kontrolnych, trendy, wzrosty, spadki, cykliczność, 
okresowość oraz tendencje.

17
 Karta pozwala na wykrywanie zaburzeń procesu,  

a tym samym zabezpiecza właściciela procesu przed przypadkowym 
przedostaniem się wadliwego elementu na kolejny etap produkcji i do klienta. 
Obrazuje również obszary możliwego doskonalenia. 

 
 
 

                                                           

16
 Por. np. K.B. Penuel i inni, Encyclopedia of Crisis Management. Tom 1. Thousand Oaks 2013 

17
 K. Opolewski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa 2004 
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Rysunek nr 3: Przykładowy tor przyjętej miary statystycznej 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

2.3 Poka-yoke 
Instrumentami jakości znajdującymi szczególne przełożenie na 

bezpieczeństwo, i to na wielu jego płaszczyznach, są instrumenty poka-yoke, czyli 
różnego rodzaju środki, mające na celu zapobieganie powstawaniu błędów, przy 
czym przez środki te rozumie się stale rosnący zbiór narzędzi, metod, technik, idei 
itd.

18
 Tłumacząc z języka japońskiego, nazwa ta oznacza „zapobieganie 

niezamierzonym błędom” (jap. yokeru – zapobiegać, poka – niezamierzone błędy), 
aczkolwiek dotyczy dwóch rodzajów błędu:  

1) takiego, który jeszcze nie wystąpił i którego wystąpieniu narzędzie poka-
yoke ma na celu zapobiec – w takim wypadku jest mowa o poka-yoke  
o funkcji zapobiegawczej (prewencyjnej), 

2) takiego, który już wystąpił, a narzędzie poka-yoke ma na celu jego jak 
najszybsze wykrycie i zapobiegnięcie dalszemu rozprzestrzenieniu lub 
spowodowania przez niego innego defektu – w takim wypadku jest mowa  
o poka-yoke o funkcji wykrywającej (detekcyjnej).

19
  

Podstawowy podział narzędzi poka-yoke grupuje je według sposobu ich 
działania, w związku z czym wyróżnić można poka-yoke spełniające: 

1) funkcje regulacyjne, z podziałem na: 
a) metody kontroli, których celem jest zatrzymywanie danego procesu 

w chwili wystąpienia nieprawidłowości dla zapobiegnięcia kolejnego 
defektu lub serii wad, 

b) metody ostrzegania, których celem jest ostrzeganie o wystąpieniu 
nieprawidłowości, 
 

                                                           

18
 Szczegółowy opis poka-yoke znacząco przerasta ramy niniejszego artykułu. Więcej informacji na jego 
temat znaleźć można m.in. w: B. Spychalski, Narzędzia poka-yoke jako sposób podnoszenia 
bezpieczeństwa poprzez zapobieganie powstawaniu błędów w życiu prywatnym i zawodowym, (w:)  
A. Kusztelak, Z. Dziemianko (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła – Turystyka – Rekreacja. 
Poznań 2013 

19
 R. Chalice, Improving healthcare using Toyota lean production methods: 46 steps for improvement. 
Milwaukee 2007 
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2) funkcje ustawiające, z podziałem na: 

a) metody kontaktu, których celem jest wykrywanie, za pomocą różnego 
rodzaju czujników, wypustek, przegród itp., nieprawidłowości 
związanych np. z kształtem, wymiarami lub ciężarem, 

b) metody ustalonej wartości, których celem jest wykrywanie 
nieprawidłowości związanych z wykonaniem ruchów w liczbie innej niż 
ustalona, 

c) metody koniecznego kroku, których celem jest kontrola, czy 
wykonywane ruchy są zgodne z ustalonym wcześniej porządkiem. 

Obejmując szeroki wachlarz możliwych zastosowań, instrumenty poka-yoke 
spełniają istotne funkcje dla różnych rodzajów bezpieczeństwa, obejmujących 
zarówno bezpieczeństwo związane z produkcją, to jest m.in. niedopuszczenie do 
powstania wadliwego wyrobu lub uszkodzenia maszyny, jak również 
bezpieczeństwo pracowników, zapobiegając ich urazom bądź nawet śmierci. 
Pamiętać należy jednocześnie, iż stopień zgodności produkowanego wyrobu  
ze specyfikacją i wymaganiami, czyli właśnie występowanie w nim wad, bądź  
też ich brak, znajduje bardzo często również i bezpośrednie przełożenie  
na bezpieczeństwo człowieka. Przykładów takich można doszukiwać się np.  
w produkcji artykułów dziecięcych, środków transportu, czy też elektrycznych 
urządzeń gospodarstwa domowego.  

Stosowane w poka-yoke sposoby działania w dużej mierze uzależnione są od 
poziomu zagrożenia. Zależność ta widoczna jest wyraźnie w przypadku poka-yoke 
o funkcji ostrzegawczej, gdzie stosuje się dostosowane do zagrożenia sygnały 
dźwiękowe o różnej głośności, bądź też sygnały świetlne o różnym natężeniu.  
W zależności od potrzeb mogą one być skierowane do wszystkich osób 
przebywających w danym pomieszczeniu bądź budynku lub jedynie do konkretnej 
osoby, której sytuacja dotyczy i której interwencja jest w danej chwili niezbędna. 

Pomimo tego, iż pierwsze nazwane mianem poka-yoke narzędzie zostało 
zastosowane w przemyśle, z szerokim zbiorem tego typu instrumentów mamy do 
czynienia w życiu codziennym. Kuchenka gazowa i automatycznie odcinanie 
dopływu gazu do palnika w przypadku braku ognia, blokada windy w przypadku  
jej przeciążenia, otwór w umywalce zapobiegający wylewaniu się wody, czy też 
automatyczne wyłączanie zmywarki w przypadku jej przypadkowego otwarcia – to 
jedynie przykłady zabezpieczeń poka-yoke, z jakimi spotykamy się na co dzień, 
często nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Ich szczególnie dużą liczbę znaleźć 
można w miejscach, w których kwestia bezpieczeństwa jest wyjątkowo istotna, 
czego przykładem może być samochód. Wśród licznych instrumentów poka-yoke 
w nim występujących, wymienić można chociażby: czujnik cofania, automatyczne 
blokowanie drzwi po ruszeniu pojazdu, brak możliwości wpięcia pasów 
bezpieczeństwa w nieprawidłowy sposób, czy też sygnał dźwiękowy w przypadku 
zapomnienia o ich zapięciu. 

Szczególnej roli instrumentów poka-yoke dla bezpieczeństwa człowieka 
dopatrywać się można w medycynie. Tam bowiem, w przeciwieństwie do 
przedsiębiorstwa produkcyjnego, w którym podejmowane przez pracowników 
czynności wykonywane są na określonym wyrobie, „wyrobem” jest sam człowiek. 
Popełnionych na nim błędów nie można wpisać do kategorii braków lub przekazać 
do naprawy. W tym przypadku błędy skutkować mogą poważnymi powikłaniami 
zdrowotnymi lub nawet śmiercią, w związku z czym wszelkie działania zmierzające 
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do ich wyeliminowania powinny być traktowane priorytetowo. Choć termin poka-
yoke, a tym bardziej szerzenie jego idei, jest w Polsce nadal mało popularne, 
zagraniczne wydawnictwa z zakresu doskonalenia opieki medycznej już od 
pewnego czasu wzywają do stosowania poka-yoke „wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe”.

20
 Za przykład innowacyjnego narzędzia poka-yoke w medycynie 

posłużyć może zamontowana w Centrum Medycznym MetroWest (Framingham  
w USA) specjalna bramka, uniemożliwiająca przejście przez korytarz prowadzący 
do sali szpitalnej bez wcześniejszego odkażenia rąk (por. rysunek nr 4).

21
 

Podłączony do dozownika szlaban podnosi się dopiero po użyciu środka 
odkażającego, zapobiegając umyślnemu bądź też przypadkowemu ominięciu 
procedur.  

 

Rysunek nr 4: Przykład urządzenia poka-yoke – zastosowanej w szpitalu bramki 

uniemożliwiającej przejście bez wcześniejszego odkażenia rąk 
 

 
Źródło: www.milforddailynews.com/article/20080601/News/306019902, (pobrano 

10.10.2014 r.) 
 

Wymierne korzyści z wdrożenia instrumentów poka-yoke obrazują wyniki 
zaprezentowane przez firmę Cooper Automotive, która dzięki ich zastosowaniu 
odnotowała: 

- 75% mniej urazów, 
- 95% mniej wad niż najpoważniejszy konkurent, 
- 99,6% mniej trafiających do konsumenta produktów z wadami, 
- 88% redukcję wad w organizacji, 
- 70% mniejsze koszty związane z gwarancjami, 
- 89% redukcję odpadków, 

                                                           

20
 Ibidem 

21
 www.milforddailynews.com/article/20080601/News/306019902, (pobrano 26.11.2014 r.) 
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- 60% wzrost produktywności.

22
 

W instrumentach poka-yoka doszukać się można również innej ich zalety, 
będącej niejako ich wartością dodaną. Jak podkreśla S. Manivannan, narzędzia 
poka-yoke, oprócz zapobiegania błędom, mogą służyć również promowaniu 
bezpieczeństwa pracy.

23
 Ich prostota i łatwość wykonania mogą być bowiem 

wykorzystane do promocji jakości i bezpieczeństwa, przez zachęcanie 
pracowników do kreowania własnych instrumentów poka-yoke, co z kolei ma 
również szansę przyczynić się do wzrostu ich samooceny i zaangażowania  
w wykonywaną pracę. Co więcej, zachęcani do kreowania własnych instrumentów 
poka-yoke mogą być również nawet uczniowie podczas swoich zajęć szkolnych. 
Przekazywanie im wiedzy na ich temat, jak również zachęcanie do wymyślania 
własnych narzędzi poka-yoke, daje szansę nie tylko na wykształcenie w nich 
właściwego podejścia do jakości i dostrzegania jej zalet już w młodym wieku, ale 
także na szukanie przez nich prostych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo  
w ich życiu codziennym. 

 
3. Rola szkoły w kształtowaniu właściwej postawy uczniów wobec 

jakości i bezpieczeństwa 
Skuteczność instrumentów jakości w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa 

jest w dużej mierze uzależniona od ludzi, przede wszystkim ich nastawienia do 
jakości: wykonywanej przez siebie pracy i jakości ogólnie. W zakładach pracy 
elementem pomocnym w tym zakresie jest utrzymywanie filozofii TQM (ang. Total 
Quality Management), czyli kompleksowego zarządzania przez jakość, zgodnie  
z którą każdy element działalności organizacji jest realizowany z uwzględnieniem 
spojrzenia projakościowego. Filozofia TQM może być omawiana jako oddzielny 
instrument. Można jednak wziąć pod uwagę jej rozpatrywanie znacznie szerzej, 
jako kulturę projakościową, świadomość pracowników w zakresie jakości, czy też 
celowości używania przez nich wymienionych instrumentów jakości. Ta zaś 
powinna być kształtowana znacznie wcześniej niż podczas dołączania pracownika 
do zespołu – w tym momencie może być już za późno. Rozpatrując przedstawione 
przykłady wpływu jakości na bezpieczeństwo nie można zapominać o elemencie 
będącym kluczem do ukształtowania w ludziach prawidłowego podejścia do  
obu tych zagadnień, czyli powszechnej edukacji z tego zakresu już od 
najwcześniejszych etapów szkoły. 

Na Polsce ciąży brzemię bylejakości, która po latach wysokiej jakości czasu 
międzywojennego pojawiła się w naszym kraju w czasach późniejszych, nasilając 
się w okresie PRL i mając swoją kontynuację również dzisiaj. Ignorowanie jakości, 
prześmiewczo wytykane w licznych produkcjach filmowych ukazujących miniony 
ustrój, jest w rzeczywistości problemem poważnym, wymagającym podjęcia 
zdecydowanych kroków, spośród których pierwszym powinno być kształtowanie 
prawidłowego podejścia do jakości już od czasu dzieciństwa. W głównej roli w tym 
procesie należy postrzegać szkołę, której działania powinny być prowadzone 

                                                           

22
 www.complianceonline.com/images/supportpages/500075/Sample.pdf, (pobrano 20.11.2014 r.) 

23
 S. Manivannan, Improve productivity with poka-yoke: poka-yoke techniques prevent defects, promote 
job safety and prevent damage to machinery, „Assembly”. 2007, nr 50 
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dwutorowo, skupiając się na kształtowaniu postawy projakościowej uczniów 
poprzez: 

1) przekazywanie im wiedzy na temat jakości, 
2) stanowienie dla nich wzorca w zakresie prawidłowego podejścia do 

jakości.  
Chociaż przy powierzchownym spojrzeniu na problem zadanie pierwsze 

mogłoby się wydawać wystarczające, w rzeczywistości stanowi jedynie element 
złożonego procesu kształtowania w uczniach właściwej postawy wobec jakości.  
A ponieważ wręcz destrukcyjnie na młodego człowieka może działać uczenie go 
na temat wartości, przeciw którym nauczyciel w sposób widoczny następnie działa, 
jeszcze ważniejsze jest bycie dla niego wzorem do naśladowania. Dotyczy  
to przede wszystkim nauczycieli, którzy podczas codziennej pracy są wnikliwie 
obserwowani przez swoich podopiecznych, aczkolwiek nie mniej ważna w tym 
zakresie jest także sama szkoła jako organizacja. Uczeń, będąc elementem jej 
systemu, obserwuje jej działalność bardziej uważnie niż podmioty zewnętrzne. 
Dokładnie widzi, w jaki sposób dba się o wyposażenie sal dydaktycznych, w tym 
m.in. to mające bezpośrednie przełożenie na jego bezpieczeństwo, takie jak sprzęt 
wykorzystywany do zajęć technicznych lub zajęć z wychowania fizycznego. Jest 
bezpośrednim odbiorcą i użytkownikiem kupowanych przez szkołę produktów – 
wybieranych jedynie na podstawie kryterium ceny lub też z naciskiem na ich 
jakość. Widzi, jakie jest podejście dyrekcji oraz pracowników gospodarczych do 
zapewnienia uczniom i innym pracownikom właściwych warunków do nauki i pracy. 
We wszystkich wymienionych elementach szkoła może przyczyniać się do 
kształtowania postawy uczniów wobec jakości, aczkolwiek postawy dwojakiej – 
zarówno prawidłowej, jak i nieprawidłowej – w zależności od rzeczywistego 
podejścia do jakości samej szkoły i nauczycieli. 

 
Podsumowanie 
Bezpieczeństwo oraz jakość to semantycznie dwa zupełnie różne pojęcia.  

W praktyce jednak są sobie znacznie bliższe. Co więcej, jedno można niekiedy 
wręcz definiować drugim. 

Istnieje bardzo duża liczba instrumentów jakości, często bezpośrednio 
związanych nie tylko z jakością, ale również z bezpieczeństwem. Zaliczyć do nich 
można m.in. przedstawione w artykule: metodę 5S, kartę kontrolną, czy też poka-
yoke. Związek jakości z bezpieczeństwem jest również wielokrotnie podkreślany  
w poświęconej jej normie ISO 9001. Zbliża je aktualnie także normalizacja  
co do zasady, wychodząc naprzeciw integracji systemów związanych  
z bezpieczeństwem z systemem zarządzania jakością. 

Wszystkie te środki pełnią jednak jedynie rolę pomocniczą, ułatwiają zbliżenie 
obu pojęć, podnoszą ogólną świadomość możliwości wykorzystania instrumentów 
stworzonych dla zapewnienia jakości do podnoszenia bezpieczeństwa. Ostateczna 
decyzja o ich wykorzystaniu zależy jednak od człowieka. W tym zakresie istotną 
rolę odgrywa szkoła, której mury absolwenci mogą opuścić zarówno jako osoby  
o prawidłowo ukształtowanej postawie wobec jakości, jak i takie, które dołączą  
do napędzanego od wielu lat błędnego koła niskiej jakości. To bowiem właśnie 
świadomość ludzi – zarówno w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym – odgrywa 
najważniejszą rolę przy wykorzystywaniu mających wpływ na bezpieczeństwo 
instrumentów jakości. To również ta świadomość zachęcać może do 
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wykorzystywania tych instrumentów do ich dalszego ulepszania, aby jeszcze lepiej 
służyły jakości i bezpieczeństwu.  

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy nierozerwalnego związku jakości z bezpieczeństwem. We 

wstępie przedstawiono wybrane definicje jakości oraz różnych rodzajów 
bezpieczeństwa, jak również ogólny związek obu tych pojęć. W dalszej części 
artykułu przedstawiono powiązania systemu zarządzania jakością według normy 
ISO 9001 z bezpieczeństwem oraz możliwości integracji systemów zarządzania 
związanych z bezpieczeństwem z innymi systemami. W kolejnej zaś, 
zaprezentowano przykłady instrumentów zarządzania jakością mające wpływ  
na różnie rozumiane bezpieczeństwo, w tym m.in. bezpieczeństwo procesu, 
wyposażenia i ludzi. W końcowej części artykułu przedstawiono rolę szkoły  
w procesie kształtowania właściwej postawy uczniów wobec jakości  
i bezpieczeństwa. 

 
Summary 
The article concerns the inextricable link of quality and safety. The introduction 

presents selected definitions of quality and of various types of safety, as well as the 
general relationship of these concepts. The following section presents relationship 
of quality management system according to ISO 9001 with safety and capabilities 
of integration of safety management systems with other systems. The next section 
shows examples of quality management tools affecting safety, including the safety 
of process, equipment and people. The end of the article presents the role of the 
school in shaping students' right attitude to quality and safety. 
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Wprowadzenie 
Rozwój cywilizacyjny wprowadza zmiany, które oprócz skutków pozytywnych, 

asymilują wiele niepokojących zjawisk o charakterze negatywnym. Mamy  
do czynienia z liberalizacją prawa, łatwym dostępem do broni, rozwojem 
przestępczości gospodarczej i przestępczości zorganizowanej, nie tylko rodzimej, 
ale również napływającej spoza naszych granic. Mając to na uwadze, trzeba 
podkreślić, że współcześnie zagraża nam nie tyle konflikt zbrojny (w postaci 
tradycyjnej wojny), ile nowe rodzaje przestępczości i skutki z nią związane. 
Przykładem obrazującym zmianę jakości w obszarze bezpieczeństwa są ataki 
terrorystyczne, zjawisko już dziś na stałe wpisane na listę potencjalnych 
niebezpieczeństw w świadomości przeciętnego człowieka. Wzrost dobrobytu  
i rozwój gospodarki spowodował również nasilenie się zagrożeń związanych  
z awariami technicznymi obiektów gospodarki, wywoływanymi rozwojem nowych 
technologii, zwiększeniem się liczby środków transportu, starzeniem się 
infrastruktury (zwłaszcza w działach przemysłu ciężkiego) oraz często 
niefrasobliwością ludzi. Z rozwojem gospodarki związane jest również zwiększone 
ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, jako skutku zdarzenia technologicznego. 
Powszechnie znane są opinie, że nierozważne postępowanie człowieka wobec 
środowiska naturalnego w XX wieku przyniosło ze sobą znaczne zachwianie jego 
równowagi, stąd między innymi występowanie gwałtownych huraganów, opadów 
nawalnych, katastrofalnych powodzi. Występujące w ostatnich latach w Polsce 
sytuacje kryzysowe takie jak „Powódź tysiąclecia w Polsce” (lipiec 1997 roku), 
„Nawałnica nad Puszczą Piską” (lipiec 2002 r.), „Katastrofa budowlana hali 
wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie” (styczeń 2006 
r.), „Biały szkwał na jeziorach mazurskich” (sierpień 2007 r.), „Powódź w Polsce” 
(2010 r.) … i wiele innych, zmuszają do zastanowienia. Tak trudne, wręcz 
katastrofalne sytuacje mogą dotknąć każdego z nas powodują, że krzywdę 
drugiego człowieka przeżywamy równie silnie, jakby dotyczyła nas samych. 
Zmiany klimatu czy też globalne ocieplenie to hasła, które w dzisiejszych czasach 
słyszał już chyba każdy. To dobrze, gdyż zjawiska te naprawdę mają miejsce  
i wywierają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, niejednokrotnie 
decydując o ich przetrwaniu.

1
 Ocieplenie klimatu niesie ze sobą wzrost 

częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, 
 
 

                                                           

1
 Szerzej na ten temat: M. Nepelski, Potrzeby edukacyjne w zakresie zarządzania kryzysowego  
na poziomie lokalnym – prezentacja wybranych wyników badań. Organizacja współdziałania  
i reagowanie na przykładzie sytuacji kryzysowych zaistniałych w latach 1997-2007. (w:) Podnoszenie 
kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – EURO 2012, WSPol. 
Szczytno 2009, s. 37-52 
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tornada, powodzie i susze. Około 90% katastrof naturalnych, które odnotowano  
w Europie od 1980 roku, było bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania 
pogody i klimatu. Co więcej, w porównaniu z rokiem 1980, liczba corocznych 
katastrof naturalnych wywołanych przez pogodę wzrosła w Europie o 65%  
w okresie między rokiem 1998 a 2010. W tym samym przedziale czasu katastrofy 
naturalne dotknęły ponad 2,5 mld ludzi na całym świecie, pozbawiły życia  
ponad 700 tys. ludzi, a straty materialne szacowane są na sumę ponad 850 mld 
dolarów amerykańskich.

2
 Zapewnienie ochrony obywateli przed realnymi 

niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem zagrożeń militarnych, awarii 
technicznych i klęsk żywiołowych jest najpoważniejszym z zadań współczesnego 
państwa, co wynika między innymi z realizacji założeń polityki ekologicznej Polski. 
Ochronę i bezpieczeństwo obywateli gwarantuje sprawne działanie podmiotów 
wykonawczych administracji publicznej systemu zarządzania kryzysowego, 
wspierane szeroko ujmowaną edukacją dla bezpieczeństwa. Zasadniczą rolę  
w zapewnieniu tak szeroko rozumianego bezpieczeństwa pełni zintegrowany 
system zarządzania kryzysowego, który powinien obejmować system ochrony 
ludności uwzględniający funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności oraz zintegrowanego systemu ratowniczego, a wszystko to w aspekcie 
wdrożenia zarządzania kryzysowego, jako swoistego systemu kierowania 
bezpieczeństwem państwa.

3
 Zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa 

dla wszystkich mieszkańców kraju wymaga uwzględnienia wielu aspektów  
i precyzyjnego zdiagnozowania współczesnych zagrożeń. Należy również 
wspomnieć o tym, że w dzisiejszym, dynamicznym świecie, wśród gąszczu 
przepisów i wytycznych oraz przy wzrastającym realnym poziomie zagrożenia, 
zarówno przeciętnego obywatela, jak i całych społeczności, zaproponowanie 
optymalnego rozumienia bezpieczeństwa jest istotne. Natomiast każdy człowiek 
pojęcie to będzie interpretował indywidualnie, w zależności od sytuacji, w której się 
znajdzie, potrzeby, a czasami chwili rozumiejąc, że bezpieczeństwo jest 
nieustającym procesem dążenia do osiągnięcia/utrzymania stanu niezagrożenia, 
spokoju, pewności, przy czym stan ten przez każdego z nas rozumiany jest 
indywidualnie.

4
 Dążąc do jego utrzymania musimy zapewnić kadrom administracji 

publicznej narzędzia „walki cywilnej”, a więc zasoby usprawniające jej 
funkcjonowanie. Zapewnienie skuteczności działania w obszarze zarządzania 
kryzysowego na etapie przygotowania, a następnie realizacji działań, których 
celem jest minimalizacja skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej wymaga dostępu 
do aktualnych informacji, posiadanych przez poszczególne podmioty 
uczestniczące w procesie zarządzania kryzysowego. W dobie zagrożeń 
 
 
 
 

                                                           

2
 Szerzej na ten temat: M. Nepelski, Education for safety as a society – wide interest. (w:) State security 
(determinants and their consequences). Bielsko-Biała 2013, s. 199-216 

3
 Szerzej na ten temat: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa 2013 

4
 Szerzej na ten temat: M. Nepelski, Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. (w:) Wybrane 
zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. Ełk 2010, s. 10-14 
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naturalnych i cywilizacyjnych skuteczność zarządzania posiadanymi zasobami,  
a więc siłami i środkami, przez kadry administracji publicznej jest zadaniem 
priorytetowym. 

Niestety występująca w ostatnich latach w Polsce intensyfikacja zagrożeń 
obnażyła wiele niedoskonałości w systemie zarządzania kryzysowego, szczebla 
krajowego, regionalnego i tego najistotniejszego – lokalnego. Brak integracji 
systemów informacyjnych podmiotów zarządzania kryzysowego, niejednokrotnie 
przyczynił się do chaosu informacyjnego oraz braku możliwości wykonywania 
podstawowych zadań w tym obszarze. W występujących w Polsce sytuacjach 
kryzysowych, a więc zdarzeniach o wymiarze katastrofalnym, istnieje realne 
zagrożenie niepowodzenia prowadzonych działań. Dotychczasowe spostrzeżenia 
wskazują na niekompletność podejmowanych działań w zakresie monitorowania  
i prognozowania zagrożeń. Należy zwrócić uwagę na fakt, że katalog zagrożeń nie 
uwzględnia przebiegu możliwych scenariuszy rozwoju konkretnych zagrożeń. 
Niestety zdarza się, że nie uwzględnia nawet jednego najbardziej 
prawdopodobnego scenariusza, a przecież kompleksowość spojrzenia  
na wszystkie problemy wewnętrzne, jak i te napływające z zewnątrz,  
ma priorytetowe znaczenie, bowiem od tego będzie uzależniona ilość niezbędnych 
zasobów osobowych i materiałowych, a także rodzaj niezbędnych zasobów 
materiałowych. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie sytuacjom 
stwarzającym zagrożenie, przygotowanie systemu reagowania, a w chwili 
wystąpienia zagrożeń sprawne reagowanie oraz odbudowa po kryzysie. Brak 
zintegrowanej platformy pozwalającej na zarządzanie danymi, sprawia, że system 
zarządzania kryzysowego nie funkcjonuje w sposób wydajny. Istnieje wiele 
sprzecznych, wykluczających się wzajemnie procedur, zasad, wręcz rozwiązań  
z zakresu zarządzania kryzysowego, które są stosowane na wszystkich poziomach 
administracji i w wielu miejscach, gdzie główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
brak dostępu do danych, problemy z przepływem informacji, a także odmienna 
interpretacja wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązujące prawo 
uwzględniające zagadnienia zarządzania kryzysowego stawia duże znaczenie dla 
właściwego przygotowania służb odpowiedzialnych za reagowanie na występujące 
sytuacje kryzysowe, a w tym obowiązkowe planowanie na każdym szczeblu 
administracji publicznej, wyrażone w tworzonych planach zarządzania 
kryzysowego. Istotą właściwego przygotowania staje się już sama prawidłowo 
przeprowadzona identyfikacja zagrożeń, a w konsekwencji ich monitorowanie  
i prognozowanie. 

Obserwowany trend projektowania, a także budowy zarządzania kryzysowego 
w Polsce asymiluje szczególne znaczenie. Można przyjąć za codzienność 
występowanie sytuacji trudnych, również o znamionach kryzysowych, między 
innymi występujące powszechnie pożary, wypadki drogowe, kolejowe, czy różnego 
rodzaju awarie konstrukcji czy systemów. Zdarzenia te nazywamy rutynowymi,  
z którymi podmioty wykonawcze zarządzania kryzysowego spotykają się w swojej 
codziennej służbie/pracy. Ich codzienność ułatwia służbom ratowniczym osiąganie 
właściwych kompetencji do reagowania na odpowiednim poziomie 
administracyjnym. Ponadto zdarzenia te są uwzględnione w projektowanej 
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działalności służb ratowniczych z uwzględnieniem ich specyfiki. Sprawa 
zdecydowanie zaczyna się komplikować, gdy dane zagrożenie naturalne, 
techniczne, społeczne czy ekologiczne przekształca się w sytuację kryzysową,  
co z kolei może wywoływać znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 
administracji publicznej. Powodem może być chociażby nieadekwatność 
posiadanych sił i środków. W konsekwencji, wiąże się to z podejmowaniem decyzji 
strategicznych, których konsekwencje warunkują dalszy przebieg sytuacji 
niekorzystnej. W planach zarządzania kryzysowego powinny być uwzględnione 
scenariusze zawierające zmianę natężenia sytuacji kryzysowej, wraz  
ze wskazaniem wariantów działania posiadanych zasobów materiałowych  
i osobowych, a także ich zwiększaniem w zależności od natężenia kryzysu. 
Niestety, to tylko teoria, gdyż praktyka jest zgoła odmienna.

5
 

Polska XXI wieku w obliczu rozkwitu technologii informatycznych staje przed 
wyzwaniem natury społecznej, ekonomicznej i technicznej. Wyzwanie to wymaga 
intelektualnego sprostania uwarunkowaniom technicznym krajów 
wysokorozwiniętych, w tym Polski, przy zachowaniu istniejącego własnego 
potencjału intelektualnego. Stąd konieczność przekształcenia  
w tzw. „społeczeństwo informacyjne”, z tą myślą, aby informacja służyła 
społeczeństwu. Do członków społeczeństwa informacyjnego zaliczamy nie tylko 
zwykłego obywatela, ale także urzędników administracji publicznej, do kompetencji 
których, należą między innymi zagadnienia zarządzania kryzysowego, jak 
chociażby kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 
skutków zagrożeń czy realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Organy 
administracji publicznej obowiązki te powinny realizować przy wykorzystaniu 
nowych technologii, które znacząco mogą wpływać na skuteczność 
podejmowanych działań. Można zaryzykować twierdzenie, że realizacja ich w myśl 
idei społeczeństwa informacyjnego powinna być wykonywana za pomocą 
informatycznych środków przetwarzania danych. W obecnym czasie, czasie 
światowego kryzysu, tylko bardzo bogate państwa stać, w ramach finansów 
publicznych, na tworzenie rozbudowanej struktury urzędniczej, niezwykle 
kosztownej, na realizację tylko jednego z wielu zadań administracji publicznej, 
jakim jest zarządzanie kryzysowe. Czy Polska jest finansowo na to przygotowana? 
Na wszystkich szczeblach administracji publicznej (w tym geodezyjno-
kartograficznych) takich jak: gmina, powiat, województwo i kraj nie obowiązuje 
wspólny standard przechowywania danych. Dlatego też różne szczeble 
administracji publicznej budują własne systemy informatyczne wspomagające 
realizację zadań publicznych, co w znaczeniu systemowym prowadzi do chaosu 
informatyczno-informacyjnego. Oczywiście żadne działanie nie może się obyć bez 
odpowiednich danych lokalnych, a także map cyfrowych, numerycznego modelu 
terenu, terenowej bazy danych, bazy meldunkowej, bazy ewidencji gospodarczej, 
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 Szerzej na ten temat: M. Nepelski, Współdziałanie, jako istotna płaszczyzna zarządzania 
kryzysowego. (w:) Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa. Ełk 2013,  
s. 111-122 
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bazy ewidencji zakładów niebezpiecznych lub uciążliwych dla środowiska itd. Dane 
te można pozyskać w wieloraki sposób, np. każde starostwo prowadzi własny 
zasób geodezyjny, czyli mapę zasadniczą w postaci cyfrowej, zasób mieszkalny, 
ewidencje działalności gospodarczej, ewidencje niebezpiecznych zakładów 
przemysłowych. Ważnym elementem każdego systemu, w tym sytemu 
zarządzania kryzysowego włączającego proces wymiany informacji, jest 
identyfikacja zagrożeń oraz ich hierarchizacja. Jednak, aby dokonać tego  
w sposób właściwy niezbędne jest analiza działań/sposobów/metod 
identyfikowania zagrożeń, a następnie opracowanie obiektywnych metod ich oceny 
powiązanej z określeniem prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków 
(konsekwencji) wystąpienia danego zagrożenia. 

 
Operacyjny model zarządzania kryzysowego 
Istnieje wiele koncepcji wykorzystania gromadzonych danych w procesie tak 

zwanej racjonalizacji zarządzania bezpieczeństwem.
6
 Są również rozwiązania już 

istniejące, gdzie przykładem może być Krajowy System Informacji Policyjnych 
(KSIP) opisany wcześniej, czy System Wspomagania Dowodzenia (SWD) 
budowany i wdrażany w Policji. Niestety, mimo istnienia tego typu rozwiązań, służą 
one jedynie pojedynczym podmiotom, gdyż są budowane na miarę potrzeb 
konkretnych, pojedynczych służb, a sama budowa jest kosztowna i wymagająca 
dużych nakładów finansowych. Możliwość wprowadzenia w życie wielu koncepcji, 
pojawiła się z chwilą uruchomienia konkursów Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa państwa, na które przeznaczono wielomilionowe kwoty. Poniżej 
zostaną przedstawione rozwiązania, pokazujące możliwe kierunki rozwoju 
technologii w obszarze bezpieczeństwa, będące wynikiem analizy obecnie 
stosowanych rozwiązań, a także tendencji światowych w obszarze rozwoju 
nowoczesnych technologii. Do ich opracowania posiłkowano się opiniami 
przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Poniżej zostanie wskazana propozycja mogąca być skutecznym narzędziem 
wspomagającym proces zarządzania bezpieczeństwem. Zaproponowane dwa 
warianty, łączące świat rzeczywisty i świat wirtualny, to nowatorski sposób 
wykorzystujący metody modelowania i symulacji w celu prognozowania zjawisk 
związanych z propagacją i mitygacją zagrożeń naturalnych i wynikających  
z działalności człowieka. 

Wariant 1 stanowi, że proponowane rozwiązanie wykorzysta metody 
modelowania i symulacji w celu prognozowania zjawisk związanych z propagacją  
i mitygacją zagrożeń naturalnych i wynikających z działalności człowieka. 
Rozwiązanie uwzględni modele umożliwiające dokładne symulowanie przebiegu 
zdarzeń związanych z katastrofami naturalnymi oraz awariami technicznymi 
spowodowanymi działalnością człowieka. Dzięki zastosowanym algorytmom 
symulacja zdarzenia przedstawiana byłaby na adoptowalnych już istniejących 
mapach. Dane do symulacji system pobierałby automatycznie ze zdefiniowanych 
źródeł przestrzeni wirtualnej z jednoczesną możliwością swobodnego 

                                                           

6
 Szerzej na ten temat: M. Nepelski, Przestrzeń wirtualna w procesie kompresji zagrożeń, AON. 
Warszawa 2013 



130 
________________________________________________________________________________________ 

 
wprowadzania danych przez użytkownika. Przedstawiany obraz uwzględniłby 
wcześniej zdefiniowane wyprzedzenie czasowe wraz z alarmowaniem  
o występującym, a monitorowanym zagrożeniu. System mógłby być 
wykorzystywany podczas realnie występujących zagrożeń naturalnych  
i cywilizacyjnych oraz w trybie szkoleniowym prezentując wirtualnie generowane 
zagrożenia. Dzięki możliwości wirtualizacji na realnym terenie możliwe byłoby 
przygotowywanie dokumentacji w postaci matryc ryzyka przedstawiających, przy 
określonych parametrach wejściowych, przebieg sytuacji kryzysowej, jednocześnie 
wskazując najbardziej skuteczne metody działania. Urządzenie, jako system 
wsparcia decyzyjnego podmiotów zarządzania kryzysowego, byłoby innowacyjnym 
i jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniem, a także kluczowym technicznym 
środkiem wsparcia działań umożliwiającym tworzenie analizy ryzyka podczas 
występujących sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne czy awarie 
techniczne. Umożliwiłoby wcześniejsze przewidywanie występujących po sobie 
negatywnych zdarzeń. Byłoby jednocześnie potężnym narzędziem wsparcia 
procesu decyzyjnego podmiotów zarządzania kryzysowego w walce z siłami 
natury. Dzięki zastosowanym algorytmom, czy rozwiązaniom organizacyjnym, 
system mógłby znaleźć zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem w sytuacjach 
kryzysowych, umożliwiając wsparcie decyzyjne kadr administracji publicznej oraz 
sektora prywatnego podczas realnych działań, czy szkoleniu kadr administracji 
publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, poprzez tworzone rozwiązania 
symulacyjne, jak chociażby symulator propagacji i mitygacji zagrożeń. 

Wariant 2 wskazuje, że w ramach proponowanego rozwiązania zostałyby 
przygotowane mapy 3D uwzględniające charakterystykę geograficzną (długość, 
szerokość i wysokość), infrastrukturę oraz zasoby ludzkie, co umożliwi 
wykonywanie w czasie rzeczywistym analiz zagrożeń wynikających ze specyfiki 
bezpieczeństwa danego obszaru. Wielkoobszarowe modele 3D będą mogły być 
wykorzystane nie tylko do planowania i realizacji działań w obszarze zarządzania 
kryzysowego, ale także do planowania działań militarnych, oraz związanych  
z bezpieczeństwem wewnętrznym. W obszarach funkcjonalności związanych  
z działaniami militarnymi i bezpieczeństwem wewnętrznym możliwe byłoby 
umieszczenie kamery w wirtualnym środowisku na dowolnym obiekcie,  
w dowolnym miejscu i obserwację dostępnego obrazu w 3D. Pozwoli to na ocenę, 
jakie pole obserwacji będzie miała umieszczona w tym punkcie osoba stanowiąca 
zagrożenie, z uwzględnieniem potencjalnie zasłaniających ją wysokich obiektów, 
budynków oraz przeszkód terenowych. Jednocześnie da możliwość wskazania 
miejsc, w których powinny znaleźć się siły służb odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo. Obszary oznaczane byłyby w odpowiedni sposób  
na trójwymiarowej wektorowej wizualizacji. System uwzględniłby zasięgi 
powszechnie stosowanego uzbrojenia i ładunków wybuchowych. Pozwoliłby także 
na dokonywanie pomiarów np. wysokości obiektów w modelowanym terenie,  
co mogłoby wpływać na ocenę, czy do podjęcia konkretnego działania będzie 
potrzebne dodatkowe wyposażenie. Umożliwiłby skuteczne planowanie tras 
przewozu materiałów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, konwojów wartości 
materialnych oraz osób niebezpiecznych, a także wybór miejsca dla mobilnego 
stanowiska monitoringu, pojazdu dowodzenia lub trasy poruszania się oddziału 
specjalnego lub grupy realizacyjnej. Byłby jednocześnie punktem wyjścia  
do dalszych badań w przedmiotowym zakresie. 
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Rysunek nr 1, 2, 3, 4: Przykładowa prognoza rozwoju zagrożeń. 

a) Obraz przedstawia wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej materiały 
trujące. 

  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych symulatora działań Policji  

w sytuacjach kryzysowych. 
 

b) Obraz przedstawia wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej materiały 
trujące z rozpoczynającym się wyciekiem. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych symulatora działań Policji  

w sytuacjach kryzysowych. 
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c) Obraz przedstawia wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej materiały 

trujące z kierunkiem przemieszczania się trującej chmur, z uwzględnieniem czasu 
przemieszczania i zasięgu. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych symulatora działań Policji  

w sytuacjach kryzysowych. 
 

d) Obraz przedstawia wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej materiały 
trujące ze zmianą kierunku przemieszczania się trującej chmury, z uwzględnieniem czasu 
przemieszczania i zasięgu. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych symulatora działań Policji  

w sytuacjach kryzysowych. 
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Podsumowanie 
Model operacyjny zarządzania kryzysowego powinien uwzględniać możliwości 

przeprowadzania prognoz rozwoju sytuacji kryzysowych w ramach istniejących 
modeli oraz dodatkowych specjalnie opracowanych na ten cel. To oczywiste, że 
poprzez wiedzę o możliwym rozwoju zagrożenia, administracja publiczna,  
w szczególności administracja samorządowa będzie mogła przyjąć najbardziej 
prawdopodobny scenariusz. Oznacza to, możliwość wyboru oraz zastosowanie 
najodpowiedniejszego wariantu działań własnych zasobów osobowych  
i materiałowych, co w znacznym stopniu może przyczynić się do redukcji eskalacji 
zagrożenia. Przedstawiono przykładowe prognozy rozwoju zdarzenia polegającego 
na wypadku drogowym z udziałem cysterny przewożącej materiały trujące. 
Uwzględniono możliwość wycieki trującej substancji, tworzącą się trującą chmurę. 
Wskazano możliwy kierunek jej przemieszczania, zasięg oraz szybkość 
przemieszczania. Dane te będą niezbędne do wskazania miejsc szczególnie 
zagrożonych. Istotą tak przedstawionego rozwiązania jest wykonywanie prognoz  
z zachowaniem wiedzy eksperckiej, a więc przez osobę posiadającą duże 
doświadczenie w instytucji wiodącej uwzględnionej w siatce bezpieczeństwa. 

Podobne rozwiązania są już stosowane. Przykładem może być budowa  
i implementacja „Rejestr Działań Sztabowych” w systemie Dowodzenia Stołecznej 
Policji. Przedmiotowe wdrożenie miało na celu poprawę zakresu dostępnych 
informacji na potrzeby działań w ramach akcji i operacji policyjnych, wpływ  
na bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez lokalizacje podległych sił i środków przy 
użyciu elektronicznych map topograficznych, sprawne i szybkie przemieszczanie 
sił i środków w zależności od zaistniałych zagrożeń, szybką i sprawną ewakuację 
osób postronnych z terenów zagrożonych, nadzór nad podległymi siłami 
wyposażonymi w lokalizatory GPS. Jako zaletę systemu wymieniano dużą 
precyzyjność wskazywanego położenia, bezawaryjność, a także stosunkowo małe 
wymagania związane z obsługą techniczną. Szczególnie podkreślano, że 
umożliwia w krótszym czasie, w odniesieniu do tradycyjnych systemów, reakcje  
na zaistniałe zagrożenia, precyzyjne kierowanie sił i środków w miejsca zagrożone, 
co w znacznym stopniu wpływa na poczucie i stan bezpieczeństwa. Co istotne, 
umożliwiono zdalny przekaz danych otrzymywanych z aplikacji „Rejestr Działań 
Sztabowych” do symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych, a następnie 
możliwość dokonywania prognoz eksperckich, przyjmowania najbardziej 
prawdopodobnego scenariusza rozwoju sytuacji oraz wybór najodpowiedniejszego 
wariantu działań sił policyjnych. 

Mając wiedzę, że podobne rozwiązania istnieją, tym bardziej powinien zostać 
położony nacisk na stworzenie proponowanego operacyjnego modelu zarządzania 
kryzysowego. 

 
Streszczenie 
Istnieje wiele koncepcji wykorzystania gromadzonych danych w procesie tak 

zwanej racjonalizacji zarządzania bezpieczeństwem. Niestety, mimo istnienia tego 
typu rozwiązań, służą one pojedynczym podmiotom, gdyż są budowane na miarę 
potrzeb konkretnych, pojedynczych służb, a sama budowa jest kosztowna  
i wymagająca dużych nakładów finansowych. Możliwość wprowadzenia w życie 
wielu koncepcji, pojawiła się z chwilą uruchomienia konkursów Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych  
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na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, na które przeznaczono 
wielomilionowe kwoty. Artykuł przedstawi operacyjny model zarządzania 
kryzysowego, jako rozwiązanie pokazujące możliwe kierunki rozwoju technologii  
w obszarze bezpieczeństwa, będące wynikiem analizy obecnie stosowanych,  
a także tendencji światowych w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii.  
Do ich opracowania posiłkowano się opiniami przedstawicieli podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Artykuł opisuje koncepcję badań 
uwzględnioną w realizowanym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zadaniu 
badawczym „Przestrzeń wirtualna w procesie kompresji zagrożeń”. 

 
Summary 
There are many ideas to use the data collected in the so-called rationalization  

of safety management. Unfortunately, despite the existence of such solutions, they 
are single entities, as they are built according to the needs of specific, individual 
services, and the construction itself is expensive and requires a high investment. 
The possibility of the implementation of many concepts emerged from the start  
of the competitions of the National Research and Development Centre in research 
and development for national defense and security, which received a multimillion-
dollar amount. Article provide crisis management operating model, as a solution, 
showing the possible developments in the area of safety technology, as a result  
of the analysis currently used, as well as global trends in the development of new 
technologies. Their development was based on individual opinions  
of representatives of those responsible for security. This paper describes  
the concept incorporated in the study carried out at the Police Academy  
in Szczytno specific research area “Virtual space during the compression process 
risks”. 
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ANALIZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ NZOZ „ZDROWIE DLA CIEBIE”  

W BYDGOSZCZY W 2008 ROKU 
 
 
Wprowadzenie 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89) oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) podstawowa opieka zdrowotna 
obejmuje „(…) świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 
rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej  
i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej”,

1
 w tym także  

w domu chorego. W przypadku porad zdrowotnych udzielanych poza godzinami 
pracy poszczególnych placówek POZ, w szczególności w dni wolne i święta, 
świadczeniodawcy mogą zlecić podwykonawcom udzielanie tych świadczeń, 
jednocześnie informując świadczeniobiorców o zasadach organizacji wspomnianej 
opieki.

2
 

Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” z siedzibą przy ulicy Broniewskiego  
9 w Bydgoszczy, na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 marca 2006 roku, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 lipca 2006 roku, została 
założona przez trzynastu Fundatorów realizujących na terenie Bydgoszczy 
świadczenia POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacyjnej,  
tj. Przychodnię Wzgórze Wolności „Intermed” Sp. z o.o., NZOZ 
Wielospecjalistyczną Przychodnię „Bartodzieje” Sp. z o. o., Centrum Medyczne 
„Zachód” Sp. z o. o., Przychodnię „Jachcice” Sp. z o. o., Przychodnię „Bolesława 
Chrobrego” Sp. z o. o., „DAN – MED” Sp. z o. o., Przychodnię „Przyjazna”  
Sp. z o. o., NZOZ Centrum Zdrowia „Błonie” Sp. z o. o., „REH – MED” Sp. z o. o., 
Przychodnię „Gdańska” Sp. z o. o., Przychodnię „Na Szwederowie” Sp. z o. o., 
Przychodnię „Komunalni” Sp. z o. o., Przychodnię „Tatrzańska” Sp. z o. o.

3
 

Wspomniana powyżej Fundacja powołała, mieszczący się przy ulicy Ogrody 
21, NZOZ „Zdrowie dla Ciebie”, który z dniem 1 stycznia 2008 roku świadczył  
na terenie Bydgoszczy stacjonarną nocną i świąteczną opiekę ambulatoryjną oraz 
wyjazdową opiekę lekarską, i transport sanitarny w ramach POZ,

4
 dysponując 

                                                           

1
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89); 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) 

2
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) 

3
 M. Musiał, Późna pora na doktora, www.pomorska.pl (pobrano 7.06.2008 r.) 

4
 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy; M. Musiał, Późna pora na doktora, www.pomorska.pl (pobrano 7.06.2008 r.);  
A. Twardowska, Fundacja zaprasza do siebie zamiast szpitala, www.gazeta.wyborzcza.pl  

 

http://www.gazeta.wyborzcza.pl/
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trzema ambulansami dyżurującymi w Fordonie, na Wyżynach i w Śródmieściu.

5
 

Ponadto w soboty w godzinach od 8 do 12 poradę lekarza internisty, pediatry lub 
świadczenie w gabinecie zabiegowym można było uzyskać również w NZOZ 
Przychodnia „Gdańska”, NZOZ „Górzyskowo” oraz NZOZ Przychodnia „Nad 
Wisłą”. Z kolei opiekę stacjonarną lekarską i pielęgniarską w dni powszednie  
po godzinie 18, w soboty po godzinie 12 oraz w niedziele i święta dla osób  
do 16 roku życia sprawował Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy.

6
 

Celem rozpropagowania wprowadzonych zmian organizacyjnych 
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” 
oprócz licznych plakatów informacyjnych i broszur dla pacjentów, zorganizowała 
również numer telefonu: (52) 361-13-34, pod którym można było uzyskać 
konkretną informację.

7
 W przypadku, gdy pacjent próbował skontaktować się ze 

swoją przychodnią macierzystą po godzinach jej pracy, z nagranej automatycznie 
informacji dowiadywał się o numerze telefonu, pod którym mógł uzyskać pomoc od 
lekarza koordynatora Fundacji.

8
 Wskazany numer, tj. (52) 566-66-65, można było 

także pozyskać od dyspozytora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Bydgoszczy. Lekarz koordynator przyjmujący zgłoszenie, w zależności od stanu 
zdrowia pacjenta, mógł poprosić go o przyjazd do Przychodni, przyjąć zgłoszenie 
na realizację wizyty domowej lub je przekierować do Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Poza tym lekarz koordynator Fundacji 
mógł udzielać chorym telefonicznych wskazówek, jak w ramach własnych 
możliwości poradzić sobie z zaistniałą dolegliwością.

9
 

Celem realizacji świadczeń jedynie w ramach pomocy doraźnej, a nie stałego 
leczenia, przy jednoczesnym braku wglądu do kartoteki zdrowia chorego, lekarz 
POZ realizujący świadczenia wieczorami, w dni świąteczne i weekendy nie 
wystawiał skierowań do poradni specjalistycznych ani recept na leki przyjmowane 
przez pacjenta w schorzeniach przewlekłych.

10
 

 
 
 

                                                                                                                                                    

(pobrano 23.07.2008 r.); A. Twardowska, Przychodnia na kółkach rusza w styczniu, 
www.gazeta.wyborzcza.pl (pobrano 21.12.2007 r.) 

5
 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  

w Bydgoszczy 
6
 Życzymy zdrowia, ale gdyby się nie spełniło…, Express Bydgoski, www.naszemiasto.pl  
(pobrano 26.12.2008 r.); M. Żuchlińska, Poradnia zamknięta na cztery spusty, 
www.ekspress.bydgoski.pl (pobrano 11.05.2008r.) 

7
 A. Twardowska, Fundacja zaprasza do siebie zamiast szpitala, www.gazeta.wyborzcza.pl (pobrano 
23.07.2008 r.); A. Twardowska, Przychodnia na kółkach rusza w styczniu, www.gazeta.wyborzcza.pl 
(pobrano 21.12.2007 r.); M. Żuchlińska, Poradnia zamknięta na cztery spusty, 
www.ekspress.bydgoski.pl (pobrano 11.05.2008r.); J. Papiernik, Mobilna przychodnia będzie 
sprawować nocną i świąteczną opiekę nad bydgoszczanami, www.opieka.senior.pl (pobrano 
1.01.2008 r.); Bydgoski sposób na nocną pomoc, Rynek Zdrowia, www.rynek_zdrowia.pl (pobrano 
24.07.2008 r.) 

8
 M. Musiał, Późna pora na doktora, www.pomorska.pl (pobrano 7.06.2008 r.); Życzymy zdrowia, ale 
gdyby się nie spełniło…, Express Bydgoski, www.naszemiasto.pl (pobrano 26.12.2008 r.);  

9
 Ibidem; M. Żuchlińska, Poradnia zamknięta na cztery spusty, www.ekspress.bydgoski.pl (pobrano 
11.05.2008r.) 

10
 M. Musiał, Późna pora na doktora, www.pomorska.pl (pobrano 7.06.2008 r.) 

http://www.gazeta.wyborzcza.pl/
http://www.gazeta.wyborzcza.pl/
http://www.gazeta.wyborzcza.pl/
http://www.opieka.senior.pl/


139 
________________________________________________________________________________________ 

 
Cel pracy 
Celem przeprowadzonego badania była analiza stopnia zainteresowania 

pacjentów świadczeniami nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej  
w NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. Oceny dokonano  
w oparciu o zestawienie porad wyjazdowych oraz stacjonarnych, w tym lekarskich  
i pielęgniarskich. W prezentowanej pracy przedstawiono ruch chorych 
uwzględniając poszczególne miesiące badanego roku oraz przychodnie 
macierzyste, z których pochodzili zgłaszający się o pomoc pacjenci. 

 

Materiał i metoda badawcza 
Retrospektywną analizę ilościową i jakościową zrealizowanych w 2008 roku 

świadczeń zdrowotnych przeprowadzono na podstawie protokołów zbiorczych  
z kartotek zdrowia pacjentów NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy.  
W przypadku ocenianych porad stacjonarnych, grupę badaną stanowiły osoby 
powyżej 16 roku życia, natomiast świadczenia wyjazdowe udzielane były chorym 
niezależnie od wieku. 

Uzyskany materiał badawczy zestawiono w tabelach wytyczając linie trendów. 
Istotności różnic między grupami badano testem kolejności par Wilcoxona oraz 
ANOVA Friedmana. Przedstawione obliczenia wykonano w pakiecie statystycznym 
Statistica 8.0 (Statsoft, 2008) oraz w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 
2003 (MS Excel 2003). 

 

Wyniki 
W 2008 roku NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy udzielił 24.186 

świadczeń zdrowotnych, w tym 6.013 wyjazdowych oraz 18.173 stacjonarnych 
(tab.1).

11
 

 

Tabela nr 1: Zestawienie miesięczne liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych przez 

NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku 
 

Miesiąc Liczba porad medycznych w 2008 roku Razem 

Wyjazdowych Stacjonarnych 

Styczeń 482 1.427 1.909 

Luty 439 1.114 1.553 

Marzec 607 1.443 2.050 

Kwiecień 504 1.121 1.625 

Maj 454 1.893 2.347 

Czerwiec 359 1.464 1.823 

Lipiec 416 1.407 1.823 

Sierpień 495 1.638 2.133 

Wrzesień 473 1.451 1.924 

Październik 507 1.564 2.071 

Listopad 582 1.734 2.316 

Grudzień 695 1.917 2.612 

Razem 6.013 18.173 24.186 

Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 

                                                           

11
 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 
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W pierwszym roku swojej działalności, NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” najwięcej 

porad medycznych wieczorami, w święta i weekendy zrealizował w miesiącu maju, 
listopadzie i grudniu, natomiast najmniej w lutym i kwietniu.

12
 

Ponadto na podstawie przeprowadzonego testu kolejności par Wilcoxona 
dowiedziono, że przeciętna miesięczna liczba zrealizowanych porad stacjonarnych 
była istotnie statystycznie (p ≤ 0,01) wyższa w porównaniu ze średnią miesięczną 
liczbą porad wyjazdowych (tab. 2) (źródło: badania własne). 

 

Tabela nr 2: Istotności statystyczne dla liczby zrealizowanych porad wyjazdowych  

i stacjonarnych przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku (T=0,00; 
p=0,0022). 

 

Źródło: badanie własne. 
 

Zrealizowane w 2008 roku porady stacjonarne i wyjazdowe wykazywały 
różnice w miesięcznym ruchu chorych (ryc. 1).

13
 

 

Rycina nr 1: Zestawienie miesięczne liczby porad wyjazdowych i stacjonarnych 

zrealizowanych przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. 
 

 
Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

Największą liczbę udzielonych świadczeń stacjonarnych zarejestrowano  
w miesiącu maju i grudniu, natomiast najmniejszą w lutym i kwietniu. Z kolei 
najwięcej porad wyjazdowych zanotowano w miesiącu marcu, listopadzie i grudniu, 
a najmniej w czerwcu i lipcu. W analizowanym 2008 roku w rozkładzie 

                                                           

12
 Ibidem 

13
 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 
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Rodzaj porad medycznych Średnia miesięczna Odchylenie 
standardowe 

Wyjazdowych 501,1 90,50 

Stacjonarnych 1514,4 255,36 
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miesięcznym wyznaczono trendy rosnące zarówno dla porad stacjonarnych,  
jak i wyjazdowych. 

W badanym roku około 75% wszystkich udzielonych przez NZOZ „Zdrowie dla 
Ciebie” w Bydgoszczy świadczeń zdrowotnych odnosiło się do porad 
stacjonarnych, w tym lekarskich (9.904 świadczeń) i pielęgniarskich (8.269 
świadczeń) (tab. 3).

14 

 

Tabela nr 3: Zestawienie miesięczne liczby porad stacjonarnych zrealizowanych przez 

NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. 
 

Miesiąc Liczba porad stacjonarnych w 2008 roku Razem 

Lekarskich Pielęgniarskich 

Styczeń 845 582 1.427 

Luty 714 400 1.114 

Marzec 905 538 1.443 

Kwiecień 612 509 1.121 

Maj 950 943 1.893 

Czerwiec 797 667 1.464 

Lipiec 737 670 1.407 

Sierpień 788 850 1.638 

Wrzesień 793 658 1.451 

Październik 760 804 1.564 

Listopad 883 851 1.734 

Grudzień 1.120 797 1.917 

Razem 9.904 8.269 18.173 

Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

Na podstawie przeprowadzonego testu kolejności par Wilcoxona dowiedziono, 
że przeciętna miesięczna liczba udzielonych stacjonarnych porad lekarskich była 
istotnie statystycznie (p ≤ 0,05) wyższa w porównaniu ze średnią liczbą 
miesięcznie zrealizowanych stacjonarnych porad pielęgniarskich (tab. 4) (źródło: 
badania własne). 

 

Tabela nr 4: Istotności statystyczne dla liczby zrealizowanych stacjonarnych porad 

lekarskich i pielęgniarskich przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku 
(T=7,0; p=0,012). 

 

Rodzaj porad stacjonarnych Średnia miesięczna Odchylenie 
standardowe 

Lekarskich 825,333 129,912 

Pielęgniarskich 689,083 163,359 

Źródło: badanie własne. 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy 
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Ponadto zarejestrowano różny rozkład analizowanych porad stacjonarnych 

uwzględniając miesięczny ruch pacjentów w 2008 roku (ryc. 2).
15

 
 

Rycina nr 2: Zestawienie miesięczne liczby stacjonarnych porad lekarskich  

i pielęgniarskich zrealizowanych przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 
roku. 

 

 
Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

W analizowanym roku liczba stacjonarnych porad pielęgniarskich była 
najwyższa w maju, a najniższa w miesiącu lutym. Z kolei najwięcej stacjonarnych 
świadczeń lekarskich zaobserwowano w miesiącu grudniu, a najmniej w kwietniu. 
W 2008 roku, poddając ocenie miesięczny ruch chorych, wyznaczono trendy 
rosnące dla udzielonych lekarskich, jak i pielęgniarskich porad stacjonarnych. 

NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy wyjazdowe porady lekarskie, 
realizował dzięki trzem ambulansom zlokalizowanym przy ulicy Gdańskiej, Ogrody 
oraz w Fordonie (tab. 5).

16
 

 

Tabela nr 5: Zestawienie miesięczne liczby zrealizowanych wyjazdowych porad 

lekarskich przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. 
 

Miesiąc Liczba wyjazdowych porad lekarskich w 2008 roku Razem 

Fordon Gdańska Ogrody 

Styczeń 105 186 191 482 

Luty 107 165 167 439 

Marzec 173 191 243 607 

Kwiecień 142 177 185 504 

Maj 131 172 151 454 

Czerwiec 109 110 140 359 

Lipiec 122 140 154 416 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy 
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Miesiąc Liczba wyjazdowych porad lekarskich w 2008 roku Razem 

Fordon Gdańska Ogrody 

Sierpień 144 163 188 495 

Wrzesień 148 167 158 473 

Październik 152 176 179 507 

Listopad 179 206 197 582 

Grudzień 228 230 237 695 

Razem 1.740 2.083 2.190 6.013 

Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

W analizowanym roku najwięcej wizyt domowych zarejestrowano dla 
ambulansu stacjonującego przy ulicy Ogrody. Na drugim miejscu uklasyfikowała 
się karetka usytuowana przy ulicy Gdańskiej, a najrzadziej do pacjentów wyjeżdżał 
ambulans umiejscowiony w Fordonie.

17
 

Analizując średnią miesięczną liczbę zrealizowanych porad wyjazdowych 
potwierdzono opisane powyżej wyniki, jednocześnie wskazując na istotne 
statystycznie zależności (p ≤ 0,001) testem ANOVA Friedmana (tab. 6) (źródło: 
badania własne). 

 

Tabela nr 6: Istotności statystyczne dla liczby zrealizowanych wyjazdowych porad 

lekarskich przez poszczególne ambulanse NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy  
w 2008 roku (χ2 =19,5; p =0,0001). 

 

Liczba wyjazdowych porad lekarskich Średnia 
miesięczna 

Odchylenie 
standardowe 

Ambulans przy ulicy Gdańskiej 173,58 30,318 

Ambulans przy ulicy Ogrody 182,50 32,211 

Ambulans w Fordonie 145,00 35,627 

Źródło: badanie własne. 
 

Liczba zrealizowanych porad wyjazdowych kształtowała się różnie 
uwzględniając poszczególne miesiące 2008 roku (ryc. 3).

18
 

 

Karetki stacjonujące przy ulicy Gdańskiej i Ogrody najmniej wizyt domowych 
zrealizowały w miesiącu czerwcu. Natomiast ambulans usytuowany w Fordonie 
odnotował najmniej porad wyjazdowych w miesiącu styczniu, a najwięcej, 
podobnie jak karetka stacjonująca przy ulicy Gdańskiej, w grudniu. Z kolei 
ambulans usytuowany przy ulicy Ogrody największą liczbę analizowanych porad 
zarejestrował w miesiącu marcu. W 2008 roku w rozkładzie miesięcznym 
zanotowano trendy rosnące dla lekarskich porad wyjazdowych udzielonych przez 
poszczególne ambulanse. 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 

18
 Ibidem 
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Rycina nr 3: Zestawienie miesięczne liczby wyjazdowych porad lekarskich  

(z podziałem na ambulanse) zrealizowanych przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy w 2008 roku. 

 

 
Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

W analizowanym roku NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” udzielił 23.417 porad 
bezpłatnych, jak i 769 płatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (tab. 7). 
Świadczenia bezpłatne dotyczyły pacjentów, którzy pochodzili z różnych 
przychodni z terenu Bydgoszczy i jej okolic, na podstawie odrębnie zawartych 
umów na realizację porad wyjazdowych oraz stacjonarnych, w tym lekarskich  
i pielęgniarskich.

19
 

 

Tabela nr 7: Zestawienie liczby płatnych i bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

udzielonych przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w 2008 roku. 
 

Rodzaj 
świadczeń 

Liczba świadczeń zdrowotnych w 2008 roku Razem 

Wyjazdowych Stacjonarnych 
lekarskich 

Stacjonarnych 
pielęgniarskich 

Bezpłatne 5.781 9.561 8.075 23.417 

Płatne 232 343 194 769 

Razem 6.013 9.904 8.269 24.186 

Źródło: Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy: Informacje ogólne  

i opracowania statystyczne za rok 2008. 
 

Płatne świadczenia zdrowotne stanowiły około 3% wszystkich zrealizowanych 
porad przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy. W 2008 roku odnotowano 
232 płatne wizyty domowe, 343 płatne stacjonarne porady lekarskie  
i 194 pielęgniarskie. 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 
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Sporządzony ranking 55 zakładów opieki zdrowotnej, do których przynależeli 

pacjenci otrzymujący świadczenia bezpłatne, obejmował m. in. założycieli Fundacji 
„Zdrowie dla Ciebie”, jak również przychodnie, które tylko przez okres paru 
miesięcy w 2008 roku korzystały z analizowanych świadczeń wieczornej, 
świątecznej i weekendowej pomocy medycznej. Opracowane zestawienie ukazało 
istotne różnice pod względem liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych 
pacjentom wywodzącym się z różnych przychodni. 

W 2008 roku najwięcej pacjentów zaopatrzonych w dni świąteczne oraz 
wieczorami odnotowano z Przychodni „OGRODY”, z której pochodziło  
aż 2.395 chorych, co stanowiło około 10% wszystkich udzielonych świadczeń. 
Szukając wyjaśnienia zaistniałej sytuacji należy przypuszczać, że ze względu  
na fakt korzystania przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” z pomieszczeń Przychodni 
„OGRODY”, pacjenci błędnie przyjęli możliwość całodobowego skorzystania  
z pomocy lekarza rodzinnego. 

Szczególnie istotne wydaje się pięć kolejnych miejsc w rankingu, które zajęły 
przychodnie należące do grupy trzynastu założycieli Fundacji „Zdrowie dla Ciebie”, 
będącej inicjatorem uruchomienia NZOZ o tej samej nazwie, tj. DAN-MED  
ul. Łomżyńska (1.386 pacjentów), PRZYJAZNA ul. Przyjazna (1.202 pacjentów), 
BARTODZIEJE ul. Koszalińska (1.154), SZWEDEROWO ul. Konopnickiej  
(1.094 pacjentów), BŁONIE ul. Broniewskiego (998 pacjentów). Pozostałych 
siedmiu Fundatorów zajęło odległe miejsca w omawianym rankingu przychodni. 
Ponadto z Przychodni „REH-MED”, mieszczącej się przy ulicy Zapolskiej  
w Bydgoszczy w analizowanym roku nie odnotowano jakiegokolwiek pacjenta. 
Pomimo powyżej przedstawionej analizy, łączna liczba pacjentów pochodzących 
ze wspomnianych trzynastu ZOZ stanowiła ponad 41% wszystkich zrealizowanych 
porad przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie”. 

W 2008 roku największą liczbę wyjazdowych porad lekarskich zarejestrowano 
względem chorych przynależących do Wielospecjalistycznej Przychodni 
„BARTODZIEJE” (329 porad). Z kolei na drugim miejscu uklasyfikowała się 
Przychodnia Rejonowa „BŁONIE” (291 porad), a na trzecim Poliklinika przy  
10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy (250 porad). Najrzadziej 
wyjazdowe porady lekarskie świadczone były względem pacjentów należących  
do Przychodni „AKADEMICKA” mieszczącej się przy ulicy Kołłątaja (12 porad) oraz 
Przychodni „RODZINA” znajdującej się przy ulicy Planu 6-letniego (17 porad). 

W badanym roku około 12% wszystkich zrealizowanych przez NZOZ „Zdrowie 
dla Ciebie” w Bydgoszczy stacjonarnych porad lekarskich (1.185 porad),  
jak i pielęgniarskich (1.015 porad) dotyczyło chorych przynależących  
do Przychodni „OGRODY”. Ponadto znaczną grupę pacjentów stanowiły osoby 
pochodzące z Przychodni „DAN-MED” (548 porad lekarskich i 639 porad 
pielęgniarskich), a także z Przychodni „PRZYJAZNA” (502 porad lekarskich  
i 554 porad pielęgniarskich). W 2008 roku najmniej stacjonarnych porad lekarskich 
udzielono chorym należącym do Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej (9 porad) oraz 
„SunMed” usytuowanej przy ulicy Peplińskiej w Bydgoszczy (11 porad). Z kolei 
najmniejszą liczbę pacjentów wymagających stacjonarnych porad pielęgniarskich 
zarejestrowano z Przychodni „SunMed” (3 porady) oraz z Przychodni „DOCTOR”  
s. c. mieszczącej się przy ulicy Gajowej (7 porad). 
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Czas zawarcia umowy na realizację świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz zakres tych świadczeń wpływają na lokatę danej przychodni  
w omówionym powyżej rankingu. W 2008 roku, ze względu na różne okresy 
sporządzenia umowy na świadczenia wyjazdowej opieki lekarskiej, nie zanotowano 
pacjentów należących do „LUX-MED” Centrum Medycznego mieszczącego się 
przy ulicy Chołoniewskiego. Ponadto w przypadku realizacji stacjonarnych porad 
lekarskich nie zarejestrowano chorych pochodzących z Przychodni „MICRO-MED” 
mieszczącej się przy ulicy Wańkowicza oraz MSWiA usytuowanej przy ulicy  
Ks. Markwarta. Z kolei w zakresie realizacji stacjonarnej opieki pielęgniarskiej nie 
zanotowano pacjentów z Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej oraz z Przychodni 
„MICRO-MED” w Bydgoszczy.

20
 

 
Wnioski 
Na podstawie przedstawionej analizy można wysunąć następujące wnioski: 
1. W 2008 roku liczba porad medycznych świadczonych przez NZOZ 

„Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy kształtowała się różnie uwzględniając 
miesięczny ruch chorych, jednocześnie wykazując trendy rosnące dla 
wszystkich rodzajów udzielonych świadczeń zdrowotnych; 

2. Liczba lekarskich porad wyjazdowych, pomimo istotnych różnic  
w obciążeniu poszczególnych ambulansów, kształtując się na poziomie 
około 25% wszystkich udzielonych świadczeń, była najwyższa jesienią,  
a najniższa w porze wiosennej; 

3. Pomimo, iż stacjonarne porady pielęgniarskie stanowiły średnio ok. 45,5% 
zrealizowanych porad stacjonarnych, których największą liczbę 
zarejestrowano w porze jesiennej, to w przypadku świadczeń lekarskich 
najrzadziej udzielane były latem, a porady pielęgniarskie zimą; 

4. Chorzy zaopatrzeni przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy 
pochodzili głównie z przychodni, z którymi została podpisana umowa  
na świadczenia POZ realizowane wieczorami i w dni świąteczne, jednakże 
w około 52% przypadków z Przychodni „Ogrody” oraz ZOZ będących 
inicjatorami Fundacji „Zdrowie dla Ciebie”. 

 
Streszczenie 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89) oraz ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),  
w 2008 roku na terenie Bydgoszczy wprowadzono zmiany w zakresie organizacji 
udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) poza godzinami pracy 
poszczególnych przychodni, tj. w porze nocnej, w dni wolne od pracy i święta. 

Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”, założona przez trzynaście placówek POZ 
funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy, powołała mieszczący się przy ulicy 
Ogrody 21 NZOZ o tej samej nazwie, który z dniem 1 stycznia 2008 roku przejął 
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 Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008, Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”  
w Bydgoszczy. 
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większość świadczeń realizowanych w ramach stacjonarnej nocnej i świątecznej 
opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej. 

Celem przeprowadzonego badania była analiza stopnia zainteresowania 
pacjentów świadczeniami nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej 
realizowanej przez NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku. 
Badaniem objęto zestawienie porad wyjazdowych oraz stacjonarnych, w tym 
lekarskich i pielęgniarskich, uwzględniając miesięczny ruch chorych. Ponadto 
opracowano ranking przychodni macierzystych, z których pochodzili zgłaszający 
się o pomoc pacjenci, poddając analizie liczbę i rodzaj udzielonych świadczeń 
zdrowotnych. 

 
Summary 
Abstract According to the resolutions of Health Care Facilities Act  

of 30 August 1991 (Journal of Laws of 1991, no 91, entry 408) and Health Care 
Services Financed by Public Financial Assets Act of 27 August 2004 (Journal  
of Laws of 2004, no 210, entry 2135 with a subsequent modification) changes into 
organization of Bydgoszcz primary care services performed after working hours  
of the given health care centres, that is at night and on public holidays have been 
introdued in 2008. 

Fundacja “Zdrowie dla Ciebie” (“Health for You” Foundation) formed  
by thirteen Bydgoszcz primary care units established NZOZ Zdrowie dla Ciebie  
at Ogrody 31 Street, a non-public health care facility that took over majority  
of services in the range of stationary ambulatory night and holiday care and door-
to-door medical care. 

The following research aims at analyzing a degree of interest in night and 
holiday primary health care performed by NZOZ Zdrowie dla Ciebie in Bydgoszcz 
in 2008. The research included stationary and outdoor medical advice given  
by physicians and nurses, taking into account a monthly rotation of patients. 
Moreover, a ranking list was worked out of home health care centres, where  
the patients looking for medical care came from, analyzing the number and type  
of performed medical services. 
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Dominik OLEJNICZAK,  Żaneta CZAJKOWSKA 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 
RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZDROWOTNE I ICH KONSEKWENCJE WŚRÓD 

UŻYTKOWNIKÓW AKWENÓW W OPINII RATOWNIKÓW WOPR  
W KONTEKŚCIE KAMPANII PROFILAKTYCZNYCH 

 
 
Wprowadzenie 
System ratownictwa wodnego w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Mimo 

znacznych problemów wynikających głównie z braku środków finansowych, 
ratownicy wodni w Polsce są profesjonalnie wyszkoleni. Ich wiedza  
i doświadczenie jest niezbędna do kształtowania wśród społeczeństwa 
prozdrowotnych postaw, które w przyszłości będą przekładać się na wzrost 
bezpieczeństwa nad akwenami. Ważną rolę w tej kwestii odgrywa marketing 
społeczny i kampanie profilaktyczne. Specjaliści z tej dziedziny doskonale zdają 
sobie sprawę z wagi problemu. W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się wzrost 
liczby utonięć. Jest to znak, że społeczeństwo potrzebuje edukacji na temat 
bezpiecznych zachowań nad wodą. Powstało kilka bardzo dobrze rozwiniętych  
i nagłośnionych akcji profilaktycznych. Jednak jak pokazuje badanie, nawet nie 
wszyscy ratownicy są przekonani co do ich skuteczności. 

Dlatego należy podjąć działania, które w znaczącym stopniu poprawią wiedzę 
i umiejętności jednostek w tym zakresie. Należy już od najmłodszych lat oswajać 
dzieci z wodą. Wpajać im zasady bezpieczeństwa oraz schematy działań,  
by w sytuacji zagrożenia nie były bezsilne. 

Kampanie medialne stanowią przykład działań z zakresu promocji zdrowia, 
nakierowanych, w przypadku omawianego problemu, na profilaktykę. W Polsce 
realizowanych jest bądź było wiele takich przedsięwzięć. Przykładem może być 
akcja „Woda bez promili” – kampania społeczna mająca zwrócić uwagę  
na problem korzystania z akwenów pod wpływem alkoholu. Według statystyk  
w 2012 roku w Polsce doszło do 449 utonięć. Jedynie w 49 przypadkach 
topielcami okazały się być osoby trzeźwe. 148 osób było pod wpływem alkoholu,  
w pozostałych przypadkach nie ustalono trzeźwości.

1,2 

Akcja odbyła się w wakacje 2007 i 2008 roku. W roku 2009 była 
kontynuowana pod nazwą „Pływam bez promili”. 

„Płytka wyobraźnia to kalectwo” to kampania społeczna mająca na celu 
ostrzec przed konsekwencjami lekkomyślnego zachowania nad wodą oraz 
informowanie jak pomóc ofiarom skoków do wody. Według statystyk, corocznie 
setki młodych ludzi ulegają wypadkom z powodu nieostrożnego skoku do wody. 
Hasło kampanii brzmi: „Płytka wyobraźnia to kalectwo, każdego roku setki osób 
łamie kręgosłup skacząc do wody”. Skutki takiego wypadku mogą być tragiczne  
i nieodwracalne. Kampania ma charakter ogólnokrajowy. Skierowana jest  

                                                           

1
 http://www.plywambezpromili.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=132 
(pobrano 18.12.2013 r.) 

2
 J. B. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. Cedewu. Warszawa 2011 
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w szczególności do chłopców i młodych mężczyzn w wieku 13-25 lat, ponieważ  
to głównie oni ulegają tego typu wypadkom. 

„Bezpieczna woda” jest programem Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Podzielony został on na edycję letnią i zimową. Celem tej akcji, jest popularyzacja 
bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą, podczas letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Z racji tego, że coraz popularniejszy stał się problem 
lekkomyślnych zabaw dzieci na zamarzniętych zbiornikach wodnych uruchomiona 
została również zimowa edycja akcji. Obie edycje skierowane są do nauczycieli, 
rodziców, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznej i ratowników. Kampania 
ma charakter ogólnokrajowy, obejmuje wszystkie szkoły na terenie całego kraju. 
Materiały edukacyjno-informacyjne w postaci ulotek i plakatów, stanowią pomoc 
dydaktyczną stosowaną podczas zajęć. Ponadto działania promocyjne zostaną 
skoncentrowane na kąpieliskach. W założeniach akcji, planowane jest 
zmniejszenie liczby wypadków nad akwenami oraz wykształcenie bezpiecznych 
zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas wypoczynku nad wodą.

3,4
 

„Wear it” jest kampanią, która rozpoczęła się w USA. Dzięki dobrej promocji  
i wsparciu wielu służb, bardzo szybko rozprzestrzeniła się nie tylko na terenie 
Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady, Australii oraz Europy. Celem tej akcji 
jest promowanie noszenia kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych. Jak ważne  
to jest niejednokrotnie można się przekonać szczególnie podczas sezonu 
kajakowego i żeglarskiego. Skierowana jest do wszystkich użytkowników 
akwenów: od osób wypoczywających nad wodą, po kapitanów statków oraz 
ratowników. Niezaprzeczalnym jest, że taka kamizelka może uratować życie. 
Według statystyk prowadzonych przez American Safe Boating Campaign  
od momentu rozpoczęcia akcji, liczba wypadków nad wodą regularnie zmniejsza 
się.

5
 
Akcja dotarła również do Polski. Polskim koordynatorem tej akcji jest Gdański 

WOPR. 
 
Cel badań 
Celem badania jest poznanie opinii ratowników wodnych na temat 

ryzykownych zachowań zdrowotnych i ich konsekwencji. 
 
Materiał i metody 
Materiałem badawczym jest grupa 61 ratowników wodnych. Wśród badanych 

58% stanowili mężczyźni, natomiast pozostałe 42% to kobiety. Badanie zostało 
przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza 
ankiety. Ankieta zawierała łącznie 16 pytań. Składała się z dwóch części. Pierwsza 
zawierała metryczkę mieszczącą 5 pytań na temat ratowników. W drugiej znalazło 
się 11 pytań, które sprawdzały opinię na temat profilaktyki niebezpiecznych 
zachowań. Metoda, która została zastosowana do analizy odpowiedzi osób 
ankietowanych to metoda regresji logistycznej. 

                                                           

3
 http://www.msport.gov.pl/article/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-,,bezpieczna-woda 
(pobrano 21.12.2013 r.) 

4
 http://www.msport.gov.pl/article/2906-Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda- (pobrano 
21.12.2013 r.) 

5
 http://www.safeboatingcampaign.com/index.html (pobrano 21.12.2013 r.) 

http://www.msport.gov.pl/article/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-,,bezpieczna-woda
http://www.msport.gov.pl/article/2906-Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda-
http://www.safeboatingcampaign.com/index.html
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Wyniki 
 

Wykres nr 1: Wiek. 
 

 
Źródło: Badanie własne. 
 

Wykres nr 1 przedstawia strukturę wieku badanych ratowników. 53%  
(31 osób) ankietowanych mieści się w granicach 21-30 lat. Można wywnioskować, 
że zawód zdominowany jest przez ludzi młodych. Jedną z przyczyn mogą być 
regulacje prawne. W Polsce, żeby uzyskać stopnień młodszego ratownika, 
wymagane jest jedynie ukończenie 12 roku życia. Uzyskanie tytułu starszego 
ratownika wodnego, który upoważnia do samodzielnej pracy wymaga ukończenia 
19 lat. 

 

Wykres nr 2: Wykształcenie. 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wykres nr 2 przedstawia dane na temat wykształcenia ratowników wodnych. 
Zdecydowana większość badanych, bo aż 41% (25 osób) posiada wykształcenie 
wyższe (magisterskie lub licencjat). 30% (18 osób) ankietowanych zadeklarowało 
wykształcenie średnie (pomaturalne). Na trzecim miejscu miejscu znalazły się 
osoby z wykształceniem wyższym niepełnym, które stanowią 23% (14 osób). 
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Odsetek osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym wynosi zaledwie 5% 
(3 osoby). 

 

Wykres nr 3: Miejsce pracy. 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Większość ratowników pracuje w kilku miejscach. Wykres nr 3 przedstawia 
trzy rodzaje akwenów, na których pracują ratownicy wodni, mianowicie: basen 
zamknięty, otwarty oraz akwen. Pokazuje on, że podstawowym miejscem pracy 
ratowników jest basen zamknięty (pływalnia) – zadeklarowało 53% (43 odpowiedzi) 
ratowników. Na drugim miejscu z wynikiem 35% (29 odpowiedzi) znalazły się 
akweny. Może wynikać to z faktu, że w okresach letnich wiele basenów jest 
zamykanych na czas remontów i gruntownych porządków, dlatego pracownicy 
pływalni tymczasowo zmieniają miejsce pracy na akwen. 

 

Wykres nr 4: Staż pracy. 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wykres nr 4 przedstawia staż pracy grupy badanej. Można zauważyć,  
że z upływem czasu spada liczba osób wykonujących zawód ratownika wodnego. 
Im dłuższy staż, tym mniej jest ratowników. Można to tłumaczyć następująco. 
Zawód ten, wymaga siły fizycznej oraz dobrej kondycji, która w miarę wieku 
pogarsza się. Drugim powodem, może być traktowanie pracy ratownika wodnego 
jako tymczasowej – w szczególności przez ludzi młodych. 
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Wykres nr 5: Czy uważa Pan/i swoje miejsce pracy jako potencjalnie niebezpieczne 

dla zdrowia? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wyniki z wykresu nr 5 wskazują, że prawie połowa badanych nie uważa 
swojego miejsca pracy za niebezpieczne. Potwierdza to jedynie 46% badanych,  
a 5 % z nich nie ma zdania na ten temat. Analiza statystyczna pozwala stwierdzić, 
że odpowiedź „tak” częściej zaznaczali mężczyźni niż kobiety (p-value P>|z| 
mniejsze niż 0.05). 

 

Wykres nr 6: Co jest według Pana/i głównym zagrożeniem podczas wypoczynku nad 

wodą? 
 

 
Źródło: Badania własne. 

 

Z wykresu nr 6 wynika, że największym zagrożeniem według ratowników jest 
alkohol nad wodą. Taka odpowiedź padła w 35% (36 odpowiedzi). Na drugim 
miejscu znalazło się przecenienie sił i umiejętności pływania – 30%  
(31 odpowiedzi). 22,4% (23 odpowiedzi) respondentów jako główne zagrożenie 
uznaje brak umiejętności pływania. Nikt z ratowników nie zaznaczył odpowiedzi,  
że nie ma zagrożeń w jego miejscu wykonywania pracy. Analiza pozwala również 
na stwierdzenie, że odpowiedź „nieumiejętność pływania” częściej zaznaczały 
osoby pracujące na basenie zamkniętym, „nieznanie akwenu” – osoby z krótszym 
stażem i pracujące na basenie zamkniętym oraz akwenie, a odpowiedź „alkohol” – 
częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni oraz osoby z wyższym 
wykształceniem. 
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Wykres nr 7: Jakimi cechami charakteryzuje się profil osoby szczególnie podejmującej 

zachowania ryzykowne? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wykres nr 7 przedstawia strukturę odpowiedzi na pytanie, które miało  
za zadanie ustalić profil osoby, która według ratowników szczególnie podejmuje 
zachowania ryzykowne. Według ankietowanych jest to młody mężczyzna, który 
wykazuje się brawurą, a do tego jest pod wpływem alkoholu. Odpowiednio: 8%  
(14 głosów), 12% (21 głosów), 25% (45 głosów), 27% (47 głosów). Interesującym 
jest fakt, że nikt z respondentów nie wskazał do profilu osoby trzeźwej.  
Na podstawie analizy można również stwierdzić, że odpowiedź „mężczyzna” – 
częściej była wybierana przez kobiety, natomiast, „brawura” zaznaczały osoby 
starsze. 

 

Wykres nr 8: Co według Pana/i sprzyja ryzykownym zachowaniom podczas 

wypoczynku nad wodą? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
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Wykres nr 8 pokazuje, że według ratowników chęć zaimponowania znajomym 

to cecha, która sprzyja ryzykownym zachowaniom nad wodą. Odpowiedź taką 
podano w 45% (31 głosów) przypadków. Na podkreślenie zasługuje też fakt,  
że w 35% (24 głosy) odpowiedzi zaznaczono, że za zachowanie sprzyjające 
uważa się brak wiedzy na temat bezpiecznego zachowania nad wodą.  
Na podstwie analizy można stwierdzić również, że „młody wiek wczasowiczów” – 
częściej zaznaczały osoby o niższym wykształceniu, a „chęć zaimponowania 
znajomym” – osoby pracujące na akwenach. 

 

Wykres nr 9: Czy zna Pan/i jakiekolwiek kampanie promujące bezpieczne korzystanie 

z akwenów? 
 

 
Źródło: Badania własne. 

 

Jak można zauważyć na wykresie 9,53% ratowników wodnych nie zna żadnej 
kampanii promującej bezpieczne korzystanie z akwenów. Odpowiedź „tak” częściej 
zaznaczały osoby starsze. Pokazuje to, że wiek ratownika wpływa na stopnień 
zainteresowania tematem. 

 

Wykres nr 10: Czy sądzi Pan/i ,że są one skuteczne i efektywne? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
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Wykres nr 10 przestawia efektywność i skuteczność kampanii 

profilaktycznych. Z 47% ankietowanych, którzy znają chociaż jedną kampanię, 
50% uważa, że są one skuteczne. Tylko 11% stwierdziło, że nie mają one wpływu 
na kształtowanie zachowań nad wodą. Jednak aż 39% nie ma na ten temat zdania. 
Może wynikać to z faktu, że staż pracy 47% (27 odpowiedzi) ankietowanych jest 
mniejszy niż 5 lat. Jest to zdecydowanie za krótki okres, żeby zauważyć 
długofalowe skutki kampanii profilaktycznych. 

 

Wykres nr 11: Czy podczas swojej pracy zauważył/a Pan/i ogólną poprawę 

zachowań? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wykres nr 11 pokazuje, że 53% ankietowanych ratowników podczas swojej 
pracy zauważyła ogólną poprawę zachowań. Niestety odsetek osób, które 
twierdzą, że zachowanie nie uległo poprawie jest równie wysoki i wynosi 47%. 
Analiza, pokazała, że w tym pytaniu decydujące było wykształcenie – osoby lepiej 
wykształcone częściej wskazywały odpowiedź „nie” zaś mniej, odpowiedź „tak”. 

 

Wykres nr 12: Co mogło wpłynąć na poprawę zachowań? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
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Spośród osób, które twierdzą, że nastąpiła poprawa zachowań 44%  

(17 głosów) odpowiedzi, które zaznaczono sądzi, że decydującym czynnikiem była 
realna groźba kar – taką odpowiedź statystycznie częściej wybierały kobiety.  
Na drugim miejscu znalazły się kampanie profilaktyczne, które według ratowników 
także mają wpływ na kształtowanie zachowań. Odpowiedź taką wskazało 33%  
(13 głosów) respondentów. 

 

Wykres nr 13: Jaka forma profilaktyki bezpieczeństwa nad wodą byłaby najlepsza? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
 

Wykres nr 13 przedstawia formy profilaktyki nad wodą. Według 49%  
(32 odpowiedzi) ankietowanych najlepszą formą są pogadanki w szkołach – taką 
odpowiedź była najczęściej wybierana przez osoby starsze. Na drugim miejscu 
znalazły się akcje promocyjne o zasięgu krajowym, odpowiedź taką podano w 39% 
(25 odpowiedzi). Podkreślenia wymaga fakt, że 39% respondentów doceniło 
kampanie promocyjne, pomimo że w pytaniu na temat ich znajomości aż 53% 
stwierdziło, że nie zna żadnej z nich. 

 

Wykres nr 14: W jakim przedziale wiekowym według Pana/i edukacja jest 

najskuteczniejsza? 
 

 
Źródło: Badania własne. 
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Wykres nr 14 przedstawia opinię ratowników na temat wieku, w jakim powinno 

zacząć się działania edukacyjne na temat profilaktyki zagrożeń nad akwenami. 
Zdecydowana większość odpowiedzi, zawierała się w przedziale 8-20 lat. 34% 
odpowiedzi (25 głosów) stanowił przedział wieku 8-10 lat. Na drugim miejsu znalazł 
się przedział 11-15 lat, co stanowi 28% (21 głosów) odpowiedzi. 20% odpowiedzi 
(15 głosów) zdobył przedział wieku 16-20. Z podanych danych można 
wywnioskować, że edukację należy wprowadzić już w szkołach podstawowych. 
Wpajanie zasad bezpieczeństwa na wczesnym etapie edukacji może w przyszłości 
zaowocować mniejszą liczbą wypadków nad wodą. 

Istnieje kilka zależność pomiędzy metryczką wypełnioną przez ratownika  
a odpowiedziami na poszczególne pytania. Do porównania wybrano model regresji 
logistycznej. 

W pytaniu 2, które dotyczyło głównych zagrożeń nad wodą można zauważyć 
kilka zależności. Odpowiedź „nieumiejętność pływania” częściej zaznaczały osoby, 
które pracują na basenie zamkniętym. Natomiast osoby z dłuższym stażem pracy, 
pracujący na basenie zamkniętym wybierały odpowiedź „nieznajomość akwenu”. 
Najczęściej wybierana odpowiedź, którą był „alkohol”, wskazywana była przez 
mężczyzn i osoby z wyższym wykształceniem. 

Według ratowników ryzykownym zachowaniom podczas wypoczynku nad 
wodą sprzyja chęć zaimponowania znajomym. Można zauważyć zależność między 
tą odpowiedzią a miejscem pracy ratownika – osoby pracujące nad akwenami 
najczęściej wybierały taką odpowiedź. 

W pytaniu 8, dotyczącym ogólnej poprawy zachowań decydującym 
czynnikiem było wykształcenie. Osoby lepiej wykształcone częściej wskazywały 
odpowiedź „nie”, zaś mniej wykształcone „tak”. 

W pytaniu 10, które miało za zadanie ustalić najlepszą formę profilaktyki, 
ratownicy wybrali „pogadanki dla młodzieży w szkołach”. Ta odpowiedź była 
najczęściej wskazywana przez starszych ratowników. 

Tabela nr 3. Zmienne ilościowe z liczbą obserwacji, średnią, odchyleniem 
standardowym, wartością minimalna i maksymalną: 

 

Tabela nr 1: Zmienne użyte w badaniu. 
 

 
Źródło: Badanie własne. 
 

Dyskusja 
Ilość piśmiennictwa poświęconego tematyce ratownictwa wodnego i utonięć 

jest znikoma. Niewątpliwym jest, że problem ryzykownych zachowań jest 
powszechny. Na co dzień mają z nim doczynienia ratownicy wodni. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że 49% badanych nie uważa swojego 
miejsca pracy za potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Zaprzeczeniem tej tezy 
są dane policji. W raportach na temat utonięć wraz z biegiem lat rośnie liczba 

        staz          57    7.719298    8.129541         .5         50

       wyksz          60    3.983333    1.049482          1          5

        wiek          58    28.27586    9.580303         16         63

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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utonięć ogółem, z 396 w 2011 roku do 439 w roku 2013. Różnica, nie wydaje się 
być znacząca, jednak pokazuje wzrostowy trend tego zjawiska.

6
 

Według badania za największe zagrożenie nad wodą ratownicy uznali alkohol. 
35% badanych uznało, że to właśnie osoby pod wpływem alkoholu są ofiarami 
utonieć. Badanie retrospektywne przeprowadzone w Szwecji w latach 1992-2009 
zdaje się potwierdzać tą tezę. Celem badania było określenie trendu utonięć  
z naciskiem na obecność alkoholu i narkotyków. Badacze w ciągu 18 lat zbadali 
5125 utonięć. Większość ofiar stanowili mężczyźni w średnim wieku. Dzieci  
i młodzież w tym badaniu stanowili jedynie 5% wszystkich utonięć. Należy 
podkreślić, że ze wszystkich utonięć kobiet aż 55% to zgony samobójcze. Spośród 
tych kobiet aż 69% było pod wpływem leków psychoaktywnych. Naukowcy ustalili, 
że 38% osób, które utonęły miało alkohol we krwi, natomiast 40% była pod 
wpływem leków psychoaktywnych. U 10% zidentyfikowano obecność narkotyków. 
Częstość zgonów podczas badania z każdym rokiem spadała ok. 2%. Obecność 
alkoholu i narkotyków była częsta i mogła przyczynić się do utonięcia. Mężczyźni 
znacznie częściej tonęli niż kobiety i dzieci.

7
 

Ratownicy wodni jako profil osoby podejmującej ryzykowne zachowania nad 
wodą określili młodego mężczyznę, który w swoim zachowaniu wykazuje się 
brawurą i jest przede wszystkim pod wpływem alkoholu. Jako zjawisko sprzyjające 
wybrali chęć zaimponowania znajomym. Do zupełnie innego wniosku doszli 
naukowcy z Kanady, którzy na przestrzeni lat 1990-2009 badali związek między 
występującymi upałami a ryzykiem utonięcia. Sprawdzali, czy pogoda jest istotna  
w dniu utonięcia. W tym okresie doszło do 1243 utonięć. W 82% ofiarami byli 
mężczyźni, a średnia wieku wynosiła 40 lat. Istotny jest również fakt, że 71% 
zdarzeń miało miejsce na otwartej wodzie (akweny). Zaobserwowali,  
że temperatura powietrza powyżej 30ºC była powiązana z 69% utonięć. Tak więc 
według naukowców, to upalna pogoda zwiększa ryzyko utonięcia, a czynnikiem 
predysponującym jest płeć męska.

8
 

Autorzy artykułu: „Lifeguards: a forgotten aspect of drowning prevention” 
zwracają uwagę na kilka istotnych kwestii. Nie bez podstaw, uważają oni,  
że warunki pracy i nastawienie ratownika znacząco wpływają na bezpieczeństwo. 
Uważają, że w większości przypadków doszło do utonięcia, ponieważ ratownik nie 
zauważył osoby tonącej w wodzie. Opisują specyfikę pracy, podczas której zdarza 
się, że ratownik siedzi cały dzień na wieży ratowniczej i obserwuje. Dochodzą  
do tego niesprzyjające warunki pogodowe takie jak upał, czy duszne i wilgotne 
powietrze (pływalnia). Uważają oni, że nużąca praca w takich warunkach obniża 
ich percepcje wzrokową i behawioralną. Dodają przy tym, że są to osoby młode  
z krótkim stażem pracy. Dodatkowo nie mają motywacji do pracy, ponieważ jest 
mało płatna. Według analizy własnego badania respondenci nie uważają swojego 
miejsca pracy jako potencjalnie niebezpieczne. Taką odpowiedź zaznaczyło 49% 
ankietowanych. Fakt ten, może wpływać na efektywność i skupienie podczas 
wykonywania obowiązków. Zgadza się młody wiek ratowników – 53% 

                                                           

6
 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia (pobrano 6.04.2014 r.) 

7
 K. Ahlm, B. I. Saveman, U. Björnstig, Drowning deaths in Sweden with emphasis on the presence  
of alcohol and drugs – a retrospective study, 1992-2009, BMC Public Health. 2013 Mar 11; 13:216. 
doi: 10.1186/1471-2458-13-216 

8
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977112 (pobrano 6.04.2014 r.) 
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respondentów to osoby pomiędzy 21-30 rokiem życia. Potwierdzić można również 
staż pracy – 47% osób ankietowanych pracuje krócej niż 4 lata.

9
 

 
Wnioski 
Ratownicy wodni to szczególna grupa zawodowa. Nie ma dużych ograniczeń, 

co do uzyskania samego zawodu, jednak nie ulega wątpliwości, że wymaga  
on kilku niezbędnych cech jak: siła fizyczna, percepcja wzrokowa, fizyczna, dobrze 
rozwinięta spostrzegawczość. Im lepiej cechy te są rozwinięte, tym bezpieczniej 
mogą czuć się zarówno użytkownicy akwenów, jak i zwykłych pływalni.  
Z pewnością młody organizm ma lepiej rozbudowane tego typu umiejętności. 
Potwierdza to się również w badaniu, w którym wśród ratowników dominowała 
średnia wieku 21-30 lat. 

Niepokojącym jest fakt, że 49% badanych nie uważa swojego miejsca pracy 
jako potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Dla samych ratowników może nie być 
– są przyzwyczajeni do obcowania z wodą i przygotowani jak mają postępować  
w sytuacjach zagrażających życiu. Jednak trzeba zwracać szczególną uwagę,  
by niefrasobliwość ratowników, nie przeniosła się na użytkowników, ponieważ 
bagatelizowanie niebezpieczeństwa, może mieć fatalne skutki w przyszłości. 

Nie było zaskoczeniem, że 35% ratowników, jako główne zagrożenie podczas 
wypoczynku nad wodą uzanało alkohol. Była to najczęściej wybierana odpowiedź. 
Jednym z rozwiązań tego problemu mogłoby być wprowadzenie zakazu spożycia 
alkoholu oraz zakaz wejścia osób, które są pod wpływem. Jednak takie 
rozwiązanie mogłoby spotkać się z negatywną opinią. Niewątpliwym utrudnieniem 
w dostępie do alkoholu byłoby również brak miejsc na terenie akwenu, gdzie 
można byłoby go dostać. Jednym z rozwiązań mogłoby być informowanie 
społeczeństwa na temat tego problemu za pomocą kampanii informacyjnej, która 
swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkie kąpieliska w Polsce. 

Na profil osoby szczególnie podejmującej zachowania ryzykowne ratownicy 
wybrali młodego mężczyznę, który wykazuje się brawurą i jest pod wpływem 
alkoholu. Taką właśnie grupę docelową powinno się obrać przy tworzeniu kampanii 
profilaktycznych. Są to ludzie młodzi, uczęszczający do szkół. To właśnie  
w szkołach powinni mieć możliwość edukacji w tym zakresie. Jeszcze lepszą formą 
profilaktyki według respondentów są pogadanki dla młodzieży w szkołach. Jedno 
spotkanie raz w roku przed sezonem wakacyjnym mogłoby dać pozytywne 
rezultaty. 

Ryzykownym zachowaniom, według badanych sprzyja chęć zaimponowania 
znajomym. Taką odpowiedź podało 45% ankietowanych, dopiero na drugim 
miejscu znalazła się odpowiedź: „brak wiedzy na temat bezpiecznego zachowania 
się nad wodą”. Wychowanie jest zupełnie indywidualną kwestią. Jednak to głównie 
w rękach rodziców spoczywa obowiązek dbania i zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom. Mogą takowe zapewnić,dzięki uczeniu swoich dzieci asertywnego 
zachowania. Zagadnienie to mogłoby być również poruszane w ramach spotkań  
z młodzieżą w szkołach. Można by również dołączyć je do projektu kampanii 
profilaktycznej. 

                                                           

9
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21483192 (pobrano 6.04.2014 r.) 
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Niestety 53% ankietowanych nie zna żadnych kampanii promujących 

bezpieczne korzystanie z akwenów. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być 
publikacja szczegółowych informacji na temat kampanii w czasopismach 
branżowych. Również w miejscach pracy, powinno znaleźć się miejsce na plakaty  
i materiały promocyjne, by ratownicy mogli szczegółowo zapoznać się z akcją. 
Pocieszającym jest fakt, że pozostałe 47%, które słyszało o kampanich w 50% 
uważa, że są one skuteczne i efektywne. Stąd wydaje się, że powinny one być 
jeszcze bardziej medialne. 

Warto podkreślić, że 53% ankietowanych podczas swojej pracy zauważyło 
ogólną poprawę zachowań użytkowników. Trudno powiedzieć, czy nastąpiła ona 
dzięki licznym kampaniom promocyjnym, czy może świadomość społeczeństwa 
dotycząca tego problemu coraz bardziej wzrasta. Ratownicy zapytani  
o to co mogłoby wpłynąć na poprawę zachowań w 44% stwierdzili, że jest  
to groźba kar. Na drugim miejscu znalazły się kampanie profilaktyczne. 

W Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty system kampanii profilaktycznych 
dotyczący tej tematyki, jednak trudno jest nakłonić społeczeństwo bez wyraźnych 
bodźców, w tym wypadku finansowych na respektowanie prawa. Jeszcze ciężej 
jest jednak zmusić mało świadomych niebezpieczeństwa ludzi do zmiany nawyków 
i przyzwyczajeń. 

 
Streszczenie 
W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się wzrost liczby utonięć. Jest  

to znak, że społeczeństwo potrzebuje edukacji na temat bezpiecznych zachowań 
nad wodą. Powstało kilka bardzo dobrze rozwiniętych i nagłośnionych akcji 
profilaktycznych. Jednak w ich realizację muszą być zaangażowaniu również 
ratownicy. Celem badania jest poznanie opinii ratowników wodnych na temat 
ryzykownych zachowań zdrowotnych i ich konsekwencji. Materiałem badawczym 
jest grupa 61 ratowników wodnych. Wśród badanych 58% stanowili mężczyźni, 
natomiast pozostałe 42% to kobiety. Badanie zostało przeprowadzone metodą 
sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety. Ankieta zawierała 
łącznie 16 pytań. Składała się z dwóch części. Pierwsza zawierała metryczkę 
mieszczącą 5 pytań na temat ratowników. W drugiej znalazło się 11 pytań, które 
sprawdzały opinię na temat profilaktyki niebezpiecznych zachowań. Metoda, która 
została zastosowana do analizy odpowiedzi osób ankietowanych to metoda 
regresji logistycznej. Aż 49% badanych nie uważa swojego miejsca pracy jako 
potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Około 35% ratowników, jako główne 
zagrożenie podczas wypoczynku nad wodą uzanało alkohol. 53% ankietowanych 
nie zna żadnych kampanii promujących bezpieczne korzystanie z akwenów.  
W Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty system kampanii profilaktycznych 
dotyczący tej tematyki, jednak trudno jest nakłonić społeczeństwo bez wyraźnych 
bodźców, w tym wypadku finansowych na respektowanie prawa. Jeszcze ciężej 
jest jednak zmusić mało świadomych niebezpieczeństwa ludzi do zmiany nawyków 
i przyzwyczajeń. 
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Summary 
In Poland in recent years appears to be an increase in the number  

of drowning. It is a sign that society needs education about safe behavior  
on the water. There were several very well developed and publicized preventive 
actions. However, their implementation must be involvement of the rescuers. The 
aim of the study is to know the opinion of lifeguards on risky health behaviors and 
their consequences. The research material is a group of 61 lifeguards. Among the 
respondents, 58% were male, while the remaining 42% are women. The study was 
conducted using a diagnostic survey using a questionnaire. The survey contained 
a total of 16 questions. It consisted of two parts. The first contained Imprint 
comprised of 5 questions about lifeguards. The second included 11 questions that 
checked the opinion on the prevention of dangerous behavior. The method, which 
was used to analyze the answers of the respondents is a method of logistic 
regression. 
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COACHING EMERYTALNY – PERSPEKTYWA  
PODEJMOWANIA DALSZEJ AKTYWNOŚCI 

 
 

Rzuć kamieniem w tłum, a trafisz w starszą osobę. 

 
Powyższa sentencja choć prześmiewcza to w skali globalnej staje się faktem. 

W 2005 roku w krajach uprzemysłowionych stwierdzono, że 15% społeczeństwa to 
osoby powyżej 65 roku życia, szacuje się, że do 2050 roku będzie ich już 26%.

1
 Od 

dłuższego czasu obserwuje się wydłużanie ludzkiego życia, w wyniku czego rządy 
państw europejskich i Ameryki Północnej postanowiły przesunąć w górę wiek 
przejścia swoich obywateli na emeryturę. Nie zmienia to faktu, że średnia ilość lat 
spędzanych na emeryturze również wzrasta. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
zwrócenia uwagi specjalistom zajmującym się rozwojem, w tym coachom na coraz 
to bardziej widoczny problem stagnacji i pogorszenia się jakości życia osób 
odchodzących i znajdujących się na emeryturze. Artykuł przeciwstawia się 
błędnemu a potocznemu stwierdzeniu, że starość jako ostatni etap ludzkiego życia 
nie rodzi perspektyw na jego godne i ciekawe przeżycie.  

 
Określenie procesu starzenia się  
Zjawisko starzenia się od zawsze wzbudzało zainteresowanie ludzi. 

Wydłużający się czas życia populacji ludzkiej jest coraz bardziej powszechny. Jest 
bowiem wynikiem dynamicznego postępu cywilizacyjnego. Osiągnięcia różnych 
dyscyplin naukowych (medycyna, genetyka, gerontologia i in.) powodują, że coraz 
więcej wiadomo o czynnikach determinujących przebieg procesu starzenia się 
ludzi. Starość – to nadal jednak słowo, które może wzbudzać lęk, niepokój, 
wypełniać poczuciem niepewności i obaw. Ilu z nas zastanawiało się, kiedy tak 
naprawdę zaczyna się starość? Czy wtedy, gdy skończymy czterdzieści, 
pięćdziesiąt, czy siedemdziesiąt lat? A może wtedy gdy utracimy młody wygląd  
i spojrzenia innych dadzą nam znać, że nadszedł już czas określania siebie 
mianem staruszka? Początek starości nie jest ściśle określony. Nie można 
wyznaczyć takiego momentu w rozwoju organizmu, w którym powiemy – To już 
starość. Starość – jednak to nieunikniony efekt dojrzewania i starzenia się.

2
 

Starość tak jak każdy poprzedni etap oparty jest na rozwoju człowieka, gdyż 
rozwój nigdy się nie kończy. Rozwój jako proces nieprzerwalny i zintegrowany  
z procesami życia społecznego nie pozwala na zakwalifikowanie go do żadnego 
pojedynczego okresu ludzkiego życia ani ograniczenia z uwagi na postęp 
cywilizacyjny. To Właśnie rozwój i przekształcająca się rzeczywistość wymusza na 
człowieku uruchamianie zdolności adaptacyjnych do zmieniających się warunków 
życia. Od aktywności człowieka starzejącego się wymaga się reorganizacji 
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własnego życia oraz kierowania nim w taki sposób, aby stawało się źródłem 
poczucia sensu dalszej egzystencji i indywidualnej satysfakcji.

3
 

O starzeniu się mówić można na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej czy 
ekonomicznej, to jak jednak ostatecznie przebiega starzenie się, zależy zarówno 
od samego człowieka, jak i czynników natury zdrowotnej, społecznej  
i ekonomicznej. Wówczas możemy mieć do czynienia z wycofaniem się jednostki, 
fizyczną i psychiczną degradacją, stagnacją czy potrzebą korzystania z pomocy 
innych osób.

4
 Starzenie się to zjawisko trójpłaszczyznowe. Naukowcy z dziedzin 

medycznych omawiając proces starzenia się wskazywać będą głównie na obszar 
biologiczny, który ma charakter niezmienny i stały w obrębie każdego gatunku. 
Psycholodzy będą wskazywać na zmiany dotyczące degradacji osobowości, 
wycofania się z kontaktów czy poczucie niezrozumienia i osamotnienia. Z punktu 
widzenia osób zajmujących się naukami społecznymi starzenie się będzie 
dotyczyło zmian w aktywności jednostki jej ról społecznych i rodzinnych a nawet 
sytuacji materialnej. To jak człowiek starzeje się na wszystkich płaszczyznach jest 
bardzo mocno osobniczo zindywidualizowane i uwarunkowane czynnikami 
genetycznymi, społecznymi, psychologicznymi, kulturowymi i ekologicznymi.

5
  

Z uwagi na to, iż niniejszy artykuł dotyczy kwestii osób odchodzących 
i będących na emeryturze, istotne wydaje się zdefiniowanie, kogo uważa się za 
osobę starzejącą się. W literaturze naukowej brakuje jednoznacznego 
rozstrzygnięcia tej kwestii. Określenie osoby starzejącej się przyjęto  
za reprezentantami zajmującymi się tą problematyką a mianowicie  
O. Czerniawską, A. Zych, B. Szatur-Jaworską czy S. Steuden. Część autorów 
badań i publikacji dotyczących sytuacji osób starzejących się na rynku pracy 
zalicza do tej grupy osoby, które ukończyły 40 lub 45 rok życia, inni za wiek 
graniczny uznają 50 lub 55 lat, podczas gdy jeszcze inni, jako graniczny traktują 
wiek emerytalny – 60 lub 65 lat.

6
 Ciekawie definiuje osoby starzejące się Światowa 

Organizacja Zdrowia uważając, że są to osoby w wieku 45 lat i więcej mające 
pracę zarobkową. Kryteria dotyczące uznawania osób starzejących się wyrosłe  
z polskich badań i publikacji są z kolei następujące. Za (…) początek starości na 
ogół przyjmuje się 60. lub 65. rok życia, często równoznaczny z osiągnięciem 
wieku emerytalnego. Okres starości dzieli się na podokresy, wyróżniając starość 
wczesną (zwaną wiekiem podeszłym, od 60. do 74. roku życia), późną (75-89 lat) 
oraz bardzo późną (zwaną długowiecznością, powyżej 90. roku życia).

7
 Z kolei  

A. Giza-Poleszczuk i inni (2008), jako osoby starzejące się traktują kobiety w wieku 
50 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 55 lat i więcej, czyli osoby, którym pozostało 
nie więcej niż 5 lat do uzyskania uprawnień do wcześniejszej emerytury.

8
 Faktem 

jest natomiast, że żadna sztuczna granica wieku nie będzie jednoznacznie 
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oddzielała osób w pełni aktywnych od tych, które mają już pewne ograniczenia. 
Różnice w skłonnościach do chorób i urazów z powodu indywidualnych 
uwarunkowań i kondycji zdrowotnej, jak i czynniki genetyczne uniemożliwiają to 
całkowicie. Graniczny wiek może być jednak traktowany tylko i wyłącznie, jako 
ogólna wytyczna, która umożliwia porównywanie różnych grup osób w celach 
badawczych. Człowiek bowiem może wykazywać cechy kilku różnych grup 
wiekowych jednocześnie, według kryterium chronologicznego, biologicznego  
i psychologicznego, z których każde określi na różnym poziomie zdolność jednostki 
do życia i pracy. Proces starzenia się, jak już wspomniano, dla każdego może być 
niepowtarzalne, a chronologiczny wiek może być raczej mylący i krzywdzący.

9
  

To co tak naprawdę jest istotne w procesie starzenia się to zachowanie aktywności 
przez jednostkę.  

Aktywność człowieka określana jest jako sposób porozumiewania się z innymi 
ludźmi i otaczającym go światem. Szczególne znaczenie aktywność nabiera  
z biegiem lat. Aktywność umożliwia bowiem zaspokajanie potrzeb człowieka, 
odgrywanie ról społecznych, odpowiednie funkcjonowanie w grupie, czy też  
w społeczeństwie. Z kolei brak aktywności może prowadzić do dysfunkcji w tym 
obszarze a to do utraty akceptacji ze strony otoczenia, poczucia osamotnienia, 
wyizolowania a nawet odrzucenia.

10
 Iwona Mandrzejewska-Smól w 2008 i na 

początku 2009 roku przeprowadziła badania na temat „Aktywność zawodowa  
i edukacyjna ludzi starzejących się” podobne badania zostały wykonane w 2012 
roku przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Analiza wyników badań tych 
autorów wskazuje, że najpopularniejszą aktywnością a raczej sposobem 
spędzania wolnego czasu na emeryturze jest oglądanie telewizji, taką odpowiedź 
wskazało 98% badanych przez CBOS. Hierarchizując odpowiedzi z badań CBOS 
wynika, że 87% badanych deklaruje, że chętnie spotyka się ze znajomymi  
i przyjaciółmi, chodzą do kościoła (81%), słuchają radia i muzyki (81%). Niemalże 
ta sama grupa (80%), czyta książki, czasopisma i gazety. Odstępstwem od badań 
CBOS jest fakt, że w wynikach badań Iwony Mandrzejewskiej-Smól na pierwsze 
miejsce aktywności wysuwa się deklaracja, że emeryci poświęcają czas głównie 
rodzinie.

11
 Biorąc pod uwagę analizę powyższych badań dotyczących 

podejmowanej aktywności osób udających się i będących na emeryturze, można 
stwierdzić, że najbardziej powszechną aktywnością jest aktywność receptywna 
polegająca na oglądaniu telewizji, słuchaniu radia, czytaniu czasopism, gazet, 
książek oraz aktywność integracyjna przejawiająca się przede wszystkim  
w spotkaniach ze znajomymi i rodziną. 

Dla osób zajmujących się rozwojem, a więc i coachów teoria aktywności 
(activity theory) stanowi punkt wyjścia do poszukiwania sposobów aktywizacji osób 
udających się i będących na emeryturze, bowiem dobre samopoczucie czy zdrowie 
nie uzyskuje się tylko poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: 
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pożywienia, snu, bezpieczeństwa a istotne staje się również pozostanie aktywnym 
a nawet rozwijanie nowych form aktywności.

12
 Teoria aktywności przyjmuje, że 

podstawą udanego przystosowania się do starości jest zachowanie aktywnego 
stylu życia.

13
 W myśl tej teorii obraz siebie w okresie późnej dorosłości tworzony 

jest na podstawie pełnionych ról oraz działalności, w którą człowiek jest 
zaangażowany. Aby utrzymać dobre mniemanie o sobie niezbędne staje się 
zastąpienie ról, które zostały utracone. Aktywność w tym rozumieniu polegać może 
na odnajdywaniu zastępczych form działalności, gdy dotychczasowe życie i to co 
się w nim do tej pory robiło nie jest już możliwe ze względu na ograniczenia 
zdrowotne. Osoby starzejące się pozostając obecne w życiu społecznym, 
odnajdują jego substytucji. W ten sposób źródłem satysfakcji stają się nowo 
określone i pełnione role społeczne.

14
 Mieszkańcy Polski, ci którzy przeszli i ci 

którzy szykują się do przejścia na emeryturę to osoby z powojennego wyżu 
demograficznego. Ludziom tym wpojono zasady ciężkiej pracy i obowiązku dbania 
o rodzinę i zapewnienia jej godnego życia. Waszki cel zapewnienia bliskim 
dostatniego życia był na tyle istotny, że osoby te o ile było to możliwe zabierały 
pracę do domu lub podejmowały dodatkowe obowiązki. Dla osób takich widmo 
przejścia na emeryturę staje się elementem dezorientującym ich dotychczasowe 
życie. Nadmiar wolnego czasu spowodowany utratą pracy często powoduje, że 
osoby te czują się zagubione nie wiedząc czym mogą się teraz zająć, jak 
wykorzystać wolny czas i w końcu jak ma wyglądać ich dalsze życie. Zdarza się, że 
niektórzy emeryci najczęściej ze względów finansowych podejmują się pracy 
dorywczej. Inni oddają się swojemu hobby, na które wreszcie mają czas, lub  
w miarę możliwości zajmują się czymś innym. Okazuje się jednak, że nie wszyscy 
wiedzą jak żyć po zakończeniu kariery zawodowej i jak ten etap wykorzystać by 
nadal czuć satysfakcję i sens. Takim osobą z pomocą może przyjść coaching 
emerytalny. 

 
Coaching emerytalny 
Do tej pory zawód coacha kojarzył się przede wszystkim z biznesem. Teraz 

coachowie pomagają przygotować się i wyznaczyć cele na emeryturę.  
O coachingu mówi się od końca lat 70. XX w. czyli od momentu wydania książki 
Tima Galleway’a „The inner game of tennis” w której autor przedstawił swoją 
koncepcję, że najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu przez sportowców nie jest 
dawanie im rad, ale zadawanie odpowiednich i trafiających w sedno pytań, które 
pomogą im korzystać z własnego potencjału i empirii. Świat biznesu bardzo szybko 
zainteresował się osiągnięciami sportowców, uzyskującymi wysokie wyniki dzięki 
coachingowi, i zapragnął eksperymentować z tą nową metodą na gruncie biznesu. 
Coachowie sportowi zaczęli być zatrudniani do pracy z managerami. Efekty jednak 
nie były tak imponujące, jak w wypadku sportowców. Świat biznesu okazał się 
odmienny od świata sportowców, stąd też pod koniec lat 80. ub. wieku. w USA 
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powstaje odrębna grupa coachów syntezujących wiedzę coachów sportowych, 
psychologów i trenerów.

15
 

Słowo coach jest zapożyczeniem z języka francuskiego od słowa coche,  
które swój początek zawdzięcza nazwie węgierskiego miasteczka Kocs, gdzie  
w XVI w. skonstruowano pierwszą furę. W wyniku tego woźnicę nazywano 
coachem, a przewożenie ludzi – coachingiem. W języku angielskim słowo coche 
oznacza powóz. Zadaniem powozu było przewożenie osoby lub grupy osób  
z jednego miejsca – punktu zastanego – do innego miejsca – punktu ustalonego.

16
 

Właśnie ta prosta i niestwarzająca wieloznaczności w rozumieniu funkcja powozu 
zawiera w sobie sedno pięknej i efektywnej idei coachingu. 

Obecnie w Polsce na szerszą skalę d o r a d z t w o przyszłym emerytom 
proponowane jest jedynie w kwestiach finansowych – czego może spodziewać się 
przyszły świadczeniobiorca ze strony OFE i ZUS – to jedyny obszar jaki jest 
skierowany do tej grupy odbiorców. Natomiast już od kilku lat na zachodzie duże 
przedsiębiorstwa zauważają problemy swoich pracowników, udających się na 
emeryturę i chcąc wspierać ich wprowadzają specjalne programy składające się  
z coachingu indywidualnego i grupowego. Według coachów parających się tą 
niszą, okres najbliższych dwóch, trzech lat przed zakończeniem kariery zawodowej 
jest najbardziej optymalnym czasem wprowadzania tego wsparcia. Dwa lata przed 
zakończeniem kariery zawodowej to według nich ostateczny termin na rozpoczęcie 
tych transformacyjnych spotkań. Sesje przygotowują psychicznie do tej ważnej 
zmiany w życiu i sprawiają, że pracownicy są w stanie oswoić się z myślą o nowym 
etapie i zaplanować jak chcą spędzić dalsze życie. Przedsiębiorstwa 
wprowadzające tego typu ofertę pokazują, że zależy im na pracownikach, chcą ich 
nadal wspierać w rozwoju i doceniają ich dotychczasową prace.

17
  

Na świecie coaching jest bardzo popularną i szybko rozwijającą się gałęzią 
przemysłu. Dlatego też można zauważyć tendencję, że odmieniany jest przez 
wszystkie przypadki. Jest coach dla pracownika, dla menedżera, dla sportowca. 
Jest coach od sportu od tworzenia wizerunku i taki od zarządzania własnym 
czasem itd. Istnieje też nowa kategoria coachingu – retirement coaching, czyli 
trener od emerytury. W Polsce retirement coaching, choć bardzo słabo znany 
określany jest jako coaching dla emerytów lub coaching emerytalny. Zaledwie kilka 
firm na rynku ma w ramach swojej oferty ten rodzaj usługi. Zapewne sami 
zainteresowani nie zdają sobie sprawy, że coś takiego istnieje, że jest to wsparcie 
skierowane właśnie do nich i dzięki niemu mogą szybciej i sprawniej wpłynąć na 
swoje życie. W Polsce jest 6,5 mln emerytów, z których większość po zakończeniu 
kariery zawodowej nie angażuje się już w żadną działalność.

18
 Potwierdza to 

również przytaczany już w tym artykule raport CBOS gdzie zdecydowana 
większość badanych emerytów (69%) nie jest już zainteresowana pracą 
zarobkową. Tylko co piaty chciałby dorabiać. Wśród najważniejszych powodów 
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kontynuowania jakiekolwiek pracy po odejściu na emeryturę wskazywano chęć 
pozostania jak najdłużej aktywnym zawodowo na drugim miejscu pojawia się 
konieczność dorabiania do zbyt niskiej emerytury.

19
 Retirement coach nie jest 

osobą, która zajmie się finansami emeryta. To nie jest specjalista od pieniędzy  
i planów emerytalnych. Retirement coach zajmuje się wszystkim poza tym, każdym 
aspektem życiowym, emocjonalnym, psychologicznym czy społecznym. Coaching 
emerytalny natomiast jest daleki od zajmowania się sprawami finansowymi, a jeśli 
taki temat się pojawi to na pewno nie będzie stanowił głównego punktu procesu 
coachingowego. Jak twierdzą twórcy programu coachingu i pomocy dla przyszłych 
emerytów Retirement 360 same finanse nie gwarantują dobrej emerytury.

20
 

Niniejszy artykuł ma zachęcić coachów i doradców personalnych do 
zainteresowania się tą „odstawioną na boczny tor” grupą społeczną. Nie prędko 
bowiem w Polsce wytworzy się kultura organizacyjna zwracająca uwagę na  
osoby opuszczające zakład pracy, niosąca im odpowiednie wsparcie i pomoc.  
Do czasu kiedy to nie nastąpi i nie powstaną rodzime programy doradcze 
skierowane do przyszłych emerytów, z pomocą powinny przyjść zewnętrzne firmy  
i wykwalifikowani coachowie posiadający odpowiednie doświadczenie oraz 
kompetencje.  

Analizując funkcjonujący na zachodzie program Retirement 360 można 
stwierdzić, że skupia się on na trzech głównych aspektach: emocjonalnym, 
psychologicznym i społecznym. Twórcy programu stawiają przed coachem trzy 
główne cele jego oddziaływań: 

a. Ukazanie przyszłemu emerytowi, że zakończenie kariery zawodowej nie 
determinuje końca jego życia, ale jest raczej początkiem nowego etapu – 
potrzebnego etapu – który może być źródłem wielu pozytywnych doznań  
i przeżyć. 

b. Przełamywanie stereotypu emeryta jako osoby zmagającej się  
z dylematem: położyć się spać wcześniej, aby nie nudzić się przez cały 
wieczór, czy pójść spać po północy, aby wstać później i nie nudzić się  
od rana. Stereotypu emeryta nic nie robiącego, schorowanego, biernego, 
nieoczekującego nic pozytywnego od życia. 

c. Skupienie się na stworzeniu akceptowalnego i wyrosłego z potrzeb  
i oczekiwań strategicznego planu na dalsze życie – najbardziej wymierny 
aspekt pracy Klienta z coachem. 

Nawiązując do wspomnianej już teorii aktywności i celów jakie stawiają przed 
coachem twórcy programu Retirement 360 należy mieć na uwadze, że coaching 
czy inne oddziaływanie wspierające aktywność osób w wieku emerytalnym może 
spełniać wielorakie funkcje i dla przykładu dotyczyć następujących obszarów pracy 
z Klientem, tworząc jednocześnie zarys konkretnej oferty: 

a. Funkcja adaptacyjna – tematy sesji dotyczące tego zakresu będą skupiać 
się na lepszym zrozumieniu i przystosowaniu się osób starszych do nowej 
sytuacji społecznej i rodzinnej.  

b. Funkcja integracyjna – zakres pracy dotyczy lepszego przystosowania 
się do grupy osób będących w podobnej sytuacji zawodowej i osobistej.  
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 www.retirement360.com (pobrano 9.01.2014 r.) 
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c. Funkcja kompensacyjna – tematy sesji będą dotyczyć wyrównywania 

braków w innych zakresach np.: utrata pracy zawodowej, utrata władzy, 
brak wpływów itp.  

d. Funkcja kształcąca – wsparcie zmierzające do podjęcia działań mających 
na celu doskonalenie i rozwijanie cech i dyspozycji osobowościowych 
Klienta.  

e. Funkcja rekreacyjno-rozrywkowa – zakres oddziaływań pomagających 
likwidowaniu stresu związanego z zaistniałą sytuacją, motywowanie do 
działań i przywracanie chęci do życia czy planowanie w celu wypełniania 
czasu wolnego.  

f. Funkcja psychohigieniczna – oddziaływanie zmierzające do podniesienia 
autorytetu, uznania pozwalające na odczuwanie satysfakcji a co może 
prowadzić do poprawy jakości życia.

21
 

Nieliczne na rynku polskim oferty osób zajmujących się retirement 
coachingiem informują w czym i w jaki sposób coach może pomóc przechodzącej 
osobie na emeryturę. Coach wspiera Klienta w jak najbardziej bezbolesnym  
i bezproblemowym przekroczeniu przez moment przejścia od pracy zawodowej do 
bycia emerytem. Na rynku można się spotkać z ofertami skierowanymi do osób 
prywatnych jak i organizacji. W pierwszej sytuacji oferta bardzo często zakłada 
część sesji indywidulnych z samą zainteresowaną osobą i część z partnerem 
życiowym. Jest to głęboko uzasadnione, gdyż przejście na emeryturę jednego  
z małżonków wpływa i to bardzo często dezorganizująco na życie drugiego.  
W drugiej sytuacji tj. ofert dla organizacji, proponowane są tzw. programy 
szkoleniowe w formie team-coachingów skierowanych do większej grupy 
pracowników znajdujących się w okresie przedemerytalnym i mających zamiar 
przejść na zasłużoną emeryturę. Niezależnie czy Klient decyduje się sam czy 
korzysta z oferty zakładu pracy osoba chcąca przystąpić do procesu coachingu 
emerytalnego powinna zacząć od wypełnienia dość szczegółowej ankiety 
osobowej, w której zawarte są pytania dotyczące danych personalnych, informacji 
o sytuacji rodzinnej, zainteresowań, pragnień, dochodów itp. Na podstawie tych 
informacji Klient z Coachem formuje misję danej osoby, czyli krótki i rzeczowy opis 
tego, czym ma być emerytura dla Klienta, jakie działania chce podjąć i jakie ma  
w tym okresie plany i marzenia. Coach tak kieruje procesem coachingu by Klient 
mógł znaleźć nowe sfery zainteresowań, czasami skrywane i będące jedynie 
marzeniami. Wspiera w układaniu zgodnych z potrzebami planów na przyszłość 
np.: aktywny plan dnia, tygodnia, miesiąca. Gdy ten aspekt jest opracowany, 
następuje najistotniejszy etap – polegający na wprowadzaniu przemyślanych 
zmian w życie. Następuje realizacja planu i osiąganie poszczególnych etapów tzw. 
kamieni milowych. Coach uczy, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i żyć bez 
codziennych zawodowych obowiązków. A co chyba najistotniejsze – stanowi 
wsparcie w każdym momencie, gdy jego Klient popada w wątpliwości czy obawy. 
Wspiera, dodaje sił i pomaga przełamać chwile zwątpienia. Twórcy wspomnianego 
programu Retirement 360 określili 15 czynników mających wpływ na dobrostan 
bycia emerytem: 
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 Por. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. 
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 dokonanie zmiany nastawienia do emerytury; 

 wzięcie odpowiedzialności we własne ręce za swoje życie; 

 dbanie o kwestie związane z aktywnością fizyczną; 

 zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu "bogactwa", nie tylko  
w odniesieniu do środków finansowych; 

 zadbanie o jakość życia – poszukiwanie spokoju i harmonii; 

 zadbanie o jakość życia w przyszłości – posiadanie marzeń; 

 odnalezienie i realizowanie celu w życiu; 

 odnalezienie czasu wolnego i umiejętności relaksu; 

 elastyczność działań i planów oraz pozytywne nastawienie do zmian; 

 odpowiednie nastawienie do przyszłości, nauczenie się żyć i cieszyć tu i 
teraz; 

 dbanie o siebie w każdym aspekcie i szanowanie siebie; 

 odnowienie lub wzmocnienie więzi rodzinnych czy partnerskich; 

 odpowiednie podejście do starzenia się – wiek nie jest wyznaczany liczbą 
lat, ale zachowaniem i nastawieniem do życia; 

 znalezienie aktywności i działań, które zastąpią dotychczasową aktywność 
zawodową.

22
 

Dla większości osób planowanie emerytury nie jest na porządku dziennym  
i stanowi czynność, której w ogóle nie biorą pod uwagę. To sprawia, że niektóre 
osoby narażone są na niedostosowanie się do tego nowego etapu w ich życiu. 
Oznaczać to może „utratę” nawet kilkunastu pierwszych miesięcy emerytury, zanim 
zaczną przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości i odkrywać, co tak naprawdę 
chcą robić i co ich uszczęśliwi. A wystarczy podejść do emerytury jak do 
planowania długiego urlopu na wakacjach.  

W Polsce zapotrzebowanie na współpracę z coachami jest coraz bardziej 
widoczne. Coach zaczyna pojawiać się wszędzie tam, gdzie pojawiają się ludzkie 
problemy, ograniczenia, stagnacja, niepewność, ale też konieczność dążenia do 
świadomego rozwoju, bycia lepszym, sprawniejszym, bardziej efektywnym, a gdzie 
droga do takiego celu nie jest łatwa i oczywista. Nie dziwi więc fakt, że w świecie 
starzejącego się społeczeństwa pojawił się też coach od emerytury. Co należy 
podkreślić w odniesieniu do każdego rodzaju coachingu – tak i również 
emerytalnego – sukces Klienta zależy głównie od chęci działania samego 
zainteresowanego. Nawet najbardziej zaangażowany coach bez chęci ze strony 
swojego Klienta nie zdziała nic i nie zagwarantuje sukcesu. W obliczu radykalnie 
zmieniającej się struktury społeczeństw senior z roku na rok coraz bardziej 
zaczyna – i powinien – być postrzegany w kategoriach użyteczności społeczno-
ekonomicznej. Świat potrzebuje seniorów dlatego oni sami i osoby im przychylne 
powinny walczyć z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi starości. Senior nie 
powinien tracić aktywności na drugi dzień po przejściu na emeryturę, ale aby tak 
się nie stało należy się do tego zwyczajnie przygotować. W tym może pomóc 
coaching emerytalny, którego idee wspaniale wyrażają słowa Agnieszki Lisiak: 
Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty, tak aby osiągając jedne zawsze 
widzieć nowe.  

                                                           

22
 www.retirement360.com 



173 
________________________________________________________________________________________ 

 
Streszczenie  
W Polsce zapotrzebowanie na współpracę z coachami jest coraz bardziej 

widoczne. Nie dziwi więc fakt, że w świecie starzejącego się społeczeństwa pojawił 
się też coach od emerytur. Artykuł przeciwstawia się błędnemu a potocznemu 
stwierdzeniu, że starość jako ostatni etap ludzkiego życia nie rodzi perspektyw na 
jego godne i ciekawe przeżycie. Autor analizuje funkcjonujący na zachodzie 
program Retirement 360 wytyczając tym samym obszar dla powstania rodzimych 
programów doradczych skierowanych do przyszłych i obecnych emerytów,  
z pomocą którym powinny przyjść zewnętrzne firmy i wykwalifikowani coachowie 
posiadający odpowiednie doświadczenie i kompetencje.  

 
Summary 
The need for cooperation with coaches is becoming more visible in Poland.  

It is not surprising that in the world of an aging population also appeared a pension 
coach. The article opposed to a common opinion that aging as the last stage  
of human life doesn’t create perspectives for his dignified and interesting 
experience. The author analyse operating on the west Retirement 360 Program to 
set the same area for the creation of native programs for future and current 
retirees. In that case the help should come from external companies and qualified 
coaches with experience and competence. 
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Edward HAJDUK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
SPOŁECZNE PRZESTRZENIE SOCJALIZACJI 

 
 
Omówimy te poglądy, które są aktualne upowszechniane lub stanowiły próbę 

syntezy wiedzy o procesie wychowania, w naszym rozumieniu, socjalizacji – 
zgromadzonej przez socjologów badających proces industrializacji i urbanizacji  
w Polsce. Te procesy wywołały migracje ludzi ze wsi do miast, z małych miast  
do miast dużych, do regionów uprzemysłowionych. A migracja niosła skutki 
oddziaływujące na działalność instytucji edukacji, kultury, sportu, mass mediów, na 
przebieg życia wielu pokoleń, tych także, które objęte były edukacją 
zinstytucjonalizowaną w nowych dla nich środowiskach społecznych, nowych 
warunkach cywilizacyjnych. 

Rozpoczniemy jednak od omówienia koncepcji F. Znanieckiego historycznie 
wcześniejszej niż inne, o których piszemy, właściwie nie poddanej empirycznej 
kontroli, stale obecnej w kształceniu studentów socjologii w Polsce.

1
 

Rozwój mass mediów osłabia socjalizacyjne funkcje instytucji edukacji, 
rodziny, wielofunkcyjnych instytucji kultury, społeczności lokalnych, nie niweluje 
wszelkich różnic generowanych przez historycznie ukształtowane struktury 
społeczne, instytucje edukacji, kultury, religii, kulturę symboliczną społeczności 
terytorialnej. Procesy społeczne zachowują trwałość, gdy przybierają formy 
zinstytucjonalizowane. Opis ich także zyskuje znaczenie faktu społecznego, gdy 
firmowany jest przez instytucje. Ten postulat (warunek) spełniają omówione przez 
nas socjologiczne koncepcje społecznych obszarów (przestrzeni) obramowujących 
proces socjalizacji. 

F. Znaniecki szukając odpowiedzi na pytanie, jakie kategorie ludzi będą 
zdolne tworzyć cywilizację przyszłości podjął próbę postawienia diagnozy służącej 
ustaleniu jakie typy ludzi można wyodrębnić w społeczeństwie rzeczywistym i jakie 
są uwarunkowania społeczne różnicowania się typów ludzi w procesie 
wychowania. 

Znaniecki sądzi, że podmiotami wychowania są kręgi społeczne. Wielość 
owych kręgów, różnorodność ich, sprzyja różnicowaniu procesu wychowania 
i kształtowania odmiennych typów ludzi. Proces wychowania jest generowany 
i kontrolowany przez kręgi wychowawcze, a różnią się one od innych kręgów 
społecznych, które takich funkcji nie realizują. 

„Kręgi wychowawcze wyróżniają się spośród wszystkich innych kręgów 
społecznych tym, że wyraźnie lub domyślnie usiłują przygotować osobnika do 
przyszłego odgrywania ról społecznych w innych kręgach”.

2
 

Kręgi wychowawcze wyróżnione są ze względu na ich funkcje w stosunku do 
innych kręgów umożliwiają im realizację ich funkcji w stosunku do społeczeństwa, 
którego owe kręgi są segmentami. 
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„Kręgi wychowawcze albo składają się wyłącznie z osób dorosłych albo są 

opanowane przez osoby dorosłe, które nie tylko same wpływają bezpośrednio na 
indywidualnego wychowanka, lecz usiłują tak regulować jego stosunki społeczne  
z innymi młodocianymi uczestnikami jego kręgu, równymi mu wiekiem lub 
starszymi od niego, aby ich wpływ na niego był także wychowawczy  
i zgodny/wpływem starszych kierowników.”

3
 Efektywność procesu wychowania 

wyznacza też skuteczność kontrolowania przez wychowawców, zewnętrznych  
w stosunku do kręgu wychowawczego, wpływu innych kręgów społecznych. Taka 
możliwość była realna w społeczeństwach mało dynamicznych, konserwatywnych, 
o stabilnych strukturach i ustabilizowanych regułach i jej reprodukcji. W ich wersji 
wzorcowej dotychczasowa historia żadnego społeczeństwa nie jest jej 
empirycznym urzeczywistnieniem. Mogła natomiast za taką być uznawana realna 
postać społeczeństwa przez pewną grupę ideologów. Znaniecki opisywał 
społeczeństwo będące niezupełną opozycją aksjologiczną społeczeństwa 
przyszłości. Niezupełną, wszak twórcami społeczeństwa przyszłości, w języku 
Znanieckiego cywilizacji przyszłości, będą niektórzy członkowie społeczeństwa 
realnego i członkowie tego społeczeństwa ukształtowani przez kręgi wychowawcze 
będący wyróżnionymi jego segmentami. 

Czas oddziaływania kręgu wychowawczego oraz rodzaj aktywności 
wychowanków w nim współokreślają kształtowanie się typu biograficznego.  
F. Znaniecki pisze „... rozdwojenie między ideacyjnym a realistycznym życiem 
społecznym, tym głębsze, im dłużej trwa w dziejach jednostki okres swoiście 
wychowawczy, musimy ciągle mieć na myśli, analizując szczegółowiej wpływ 
kręgów wychowawczych i typ biograficzny ludzi dobrze wychowanych”.

4
 

Ten typ biograficzny stabilizuje układ społeczny, wszak wyróżnia  
go respektowanie reguł osobliwych dla różnych dziedzin praktyki społecznej  
i respektowanie ładu społecznego opartego na kompetencjach członków kręgów. 

„Człowiek dobrze wychowany w każdej funkcji społecznej stara się czytać to, 
co powinien i tak jak powinien w świetle norm logicznych, estetycznych, religijnych, 
technicznych itd., które sobie w okresie wychowawczym przyswoił”.

5
 

Inny typ biograficzny tworzą ludzie pracy. Kształtuje ten typ krąg społeczny,  
w którym „... starsze środowisko uczy młodszego osobnika żyć nie tylko przez 
przygotowanie do przyszłych ról społecznych, ile przez zmuszanie go do 
teraźniejszego odgrywania ról pracownika pomagającego starszym pracownikom”.

6
 

Kultura normatywna kręgu pracy sankcjonuje pewne rodzaje aktywności. 
„Człowiek pracy to człowiek wytwórczy, którego osobowość zorganizowana jest  
w odniesieniu do jego dzieła częściowo pod wpływem wrodzonego popędu czy 
„instynktu wytwórczego”, budzącego w nim poczucie obowiązku pracy, 
świadomość użyteczności pracy i zamiłowania do pracy”.

7
 

Można zauważyć, że ludzie pracy tworzą środowisko, którego komponenty na 
nich oddziaływają, współkształtują preferencje aksjologiczne. Człowiek pracy 
bardziej zainteresowany jest własnym stanem socjalnym, a nie funkcją (pozycją)  
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w kręgu pracy. Stan socjalny można utożsamiać z materialnymi warunkami życia. 
Inny typ biograficzny kształtuje krąg zabawy: 

„Wspólne wszystkim kręgom zabawy jest nacisk nie na jaźń cielesno-
psychiczną, jak w kręgach wychowawczych, ani na stan socjalny jak w kręgach 
pracy lecz na funkcje społeczną osobnika”.

8
 

Długotrwałe oddziaływania kręgów zabawy (grup rówieśniczych), przy 
ograniczeniu oddziaływania innych kręgów unifikuje dążenia osobotwórcze. 

„Osobnik w kręgu zabawy nie ma [...] trwałych zadań rzeczowych, jego 
zadania zmieniają się w zależności od zainteresowań kręgu, zależą od tego, co  
i jak ogół uczestników kręgu w danej chwili chce robić”.

9
 

Aby wyodrębnić typ biograficzny zboczeńca, który nie respektuje norm, 
standardów kultury, a zachowania jego odbiegają od wzorów postulowanych przez 
opisane wyżej kręgi społecznej, F. Znaniecki wprowadza pojęcie normalności 
cywilizacyjnej. 

„Przez normalność cywilizacyjną człowieka rozumiemy jego skuteczne 
przystosowanie do cywilizacji, w której żyje. Przystosowanie to polega na tym, że: 
1) człowiek działa zgodnie z normami tych systemów kulturalnych, w których 
uczestniczy oraz 2) jego zachowanie się względem innych i zachowanie się innych 
względem niego w środowisku społecznym, czyli w tych kręgach, których jest 
ośrodkiem, kształtuje w sposób normatywnie uporządkowany”.

10
 

Wg F. Znanieckiego normalność cywilizacyjną tworzą kręgi społeczne. „Nie 
ma [...] dzisiaj innych dróg biograficznych do normalności społecznej na 
jakimkolwiek poziomie, niż drogi, którymi idąc ludzie dobrze wychowani, ludzie 
pracy albo ludzie zabawy”.

11
 

Możliwości wyboru innych dróg są rozliczne i trudno przewidzieć, jakie 
wybierze osobnik, który nie podlega skutecznemu oddziaływaniu wymienionych 
kręgów społecznych. Spośród tych, którzy wytaczani są z oddziaływania kręgów 
społecznych wyróżnia F. Znaniecki zboczeńca podnormalnego i zboczeńca 
nadnormalnego. 

„Podnormalny zboczeniec rozwiązuje swój problem wyłamując się osobiście  
z porządku; nadnormalny zmieniając sam porządek”.

12
 

„... zboczeniec nadnormalny ma stałą skłonność do obiektywnego 
przekształcania wszelkich porządków, z którymi się styka, wszelkich systemów,  
w których uczestniczy”.

13
 

Znaniecki opisuje proces wychowania zgodnie z przekonaniem, że przebiega 
on odmiennie w opisanych kręgach społecznych i efektem jego są różne typy 
biograficzne. 

Kręgi społeczne oddziałują, każdą na inny zbiór jednostek, nie 
współzawodniczą one o pozyskanie członków z innych kręgów. Kręgi społeczne są 
autonomicznymi segmentami społeczeństwa, nie podlegają kontroli jednego 

                                                           

8
 Ibidem, s. 264 

9
 Ibidem, s. 265 

10
 Ibidem, s. 304 

11
 Ibidem, s. 305 

12
 Ibidem, s. 325 

13
 Ibidem, s. 326 
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ośrodka centralnego. Społeczeństwo jest federacją kręgów społecznych, a nie 
systemem hierarchicznie zbudowanym. 

Kręgi silnie oddziaływają na niektóre komponenty osobowości społecznej, 
każdy na inny, co wyznacza zróżnicowanie typów biograficznych. 

W opisie procesu wychowania F. Znaniecki koncentruje się na opisie 
aktywności członków poddawanych oddziaływaniom z zamysłem upodobnienia ich 
do kulturowego wzoru. Stosownie do przekonania, że rodzaj aktywności kandydata 
na członka kręgu przesądza o stopniu owego upodobnienia do wzoru kulturowego  
i o trwałości kręgu jako autonomicznego podmiotu procesu wychowania. 

Opisując kręgi społeczne F. Znaniecki przyznaje im dwie funkcje: a) podmiotu 
procesu wychowania; b) obramowują one społeczne granice, poza które krąg nie 
rozciąga swoich wpływów wychowawczych, ale też inne kręgi społeczne nie 
ingerują w proces generowany i kontrolowany przez każdy z nich. 

Wyodrębnienie kręgów społecznych, opis różnic między nimi, umożliwia 
wyjaśnienie genezy kształtowania się typów biograficznych przez odwołanie się do 
wzorów kultury, wzorów osobowych, z pominięciem postulatów ewolucjonistów  
i kreacjonistów. 

Znaniecki tworzy przesłanki do sformułowania odpowiedzi na pytanie, jakie 
typy ludzi mogą tworzyć cywilizację przyszłości, skoro nie będzie ona rezultatem 
działania obiektywnych praw historii w rozumieniu zwolenników poglądów  
K. Marksa. 

W opisie kręgów społecznych dostrzegamy obraz społeczeństwa stabilnego, 
którego segmenty są izolowane w oddziaływaniu na podobne kategorie społeczne: 
kandydatów na członków kręgów społecznych. Zauważyć można, że: 

1. proces wychowania przebiega w obrębie dokładnie wydzielonych  
i oddzielonych od siebie przestrzeni społecznych; 

2. proces wychowania sprzyja zachowaniu owej odrębności, a nadrzędną 
funkcją jego jest stabilizacja wyodrębnionych segmentów społecznych 
(kręgów społecznych); 

3. proces wychowania generuje też skutki niezamierzone, nie-kontrolowane 
przez opisane kręgi społeczne: typ człowieka, który nie akceptuje 
standardów normalności i typ człowieka, który tworzy nowe standardy i je 
czyni obowiązującymi w danej dziedzinie działalności, w danym typie 
praktyki społecznej. 

Oba typy zboczeńców zakłócają ład społeczny, co wyraża się w niemożliwości 
przewidywania, jak będą oni postępować w różnych sytuacjach społecznych,  
w których inni członkowie kręgów postępują zgodnie z normami społecznymi 
obowiązującymi w kręgach społecznych; oba typy zboczeńców kwestionują ład 
społeczny, jedynie typ zboczeńca nadnormalnego tworzy zasady nowego ładu. 
Jednak nie ma pewności, że cywilizację przyszłości będzie tworzył typ zboczeńca 
nadnormalnego, czy człowiek dobrze wychowany respektujący normy 
obowiązujące w różnych dziedzinach praktyki społecznej. 

Wymienione aspekty poglądów F. Znanieckiego zachowają aktualność  
w socjologicznej analizie procesu socjalizacji, jeśli z nich wyprowadzimy postulaty 
metodologiczne i uzupełnimy je nowymi. 

W polskiej literaturze socjologicznej przedstawiona została inna koncepcja 
społeczeństwa, w którym zachodzi proces wychowania. Podstawowym pojęciem 
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owej koncepcji jest pojęcie środowiska wychowawczego W. Wincławskiego, 
ukazuje wielkie zróżnicowanie środowisk wychowawczych Polski lat 70., XX wieku. 

O środowiskach wychowawczych Polski piszą inni autorzy, ale pełny opis ich 
jest dziełem W. Wincławskiego. Dokonuje on typologii środowisk wychowawczych 
społeczeństwa podlegającego zmianom ekonomicznych, społecznym, kulturalnym. 
Zmiany te w języku socjologii określono mianem procesu industrializacji  
i urbanizacji. Oba procesy były wywoływane planowo przez centrale instytucje 
państwa. Konsekwencją ich była zmiana w obiektywnych składnikach społeczności 
terytorialnych, ich instytucjonalnym wyposażeniu, składzie demograficznym  
i zawodowym mieszkańców, aktywności mieszkańców, organizacji życia rodziny, 
wzorach sukcesu, skalach wartości, poziomie wykształcenia, przebiegu życia  
i aktywności wolnoczasowej mieszkańców społeczności terytorialnej. 

Zmiany będące konsekwencją industrializacji i urbanizacji Polski były łatwo 
uchwytne w składzie demograficznym społeczności terytorialnych, w budownictwie 
przemysłowym, mieszkalnym, instytucjach edukacji, kultury, sportu, w rozbudowie 
sieci kolejowej i drogowej. Te zmiany przyniosły konsekwencje w warunkach 
obiektywnych określających przebieg procesu wychowania kolejnych pokoleń 
dzieci i młodzieży. Wzmacniały one tendencje unifikacyjne dostrzegalne  
w programach instytucji edukacji, instytucji kultury, programach mass mediów. 

W. Wincławski dokonał opisu środowisk wychowawczych Polski eksponując 
różnice między nimi, co jest wskaźnikiem ograniczonego zakresu unifikacji procesu 
wychowania programowo wzmacnianego przez instytucje państwowe, polityczne  
i edukacyjne. Koncentruje się on na opisie komponentów środowiska 
wychowawczego i relacji między nimi, bez ukazania zintegrowanego oddziaływania 
na te same kategorie jednostek prowadzonego przez instytucje społeczności 
terytorialnej, ale też bez rozpoznania osobotwórczych konsekwencji tego 
oddziaływania. 

Przypominamy opis środowisk wychowawczych, zachowując ich nazwy 
oznaczające w socjologii społeczności terytorialnej historycznie ukształtowane 
przed rozpoczęciem realizacji programu industrializacji Polski. 

Środowiskiem mało zróżnicowanym, można powiedzieć nawet jednorodnym, 
jest wieś tradycyjna. 

 
Wieś tradycyjna 
„Izolacja społeczno-kulturowa oraz chłopski styl życia determinowany 

gospodarką wiejską, wyznaczały ramy środowiska wychowawczego wsi 
tradycyjnej”.

14
 Kultura symboliczna takiej wsi i normatywne składniki jej kultury 

(wzory osobowe, wzory sukcesu, normy obyczajowe, dostosowane do płci i wieku 
mieszkańców) współokreślały proces socjalizacji mieszkańców. Ograniczały też 
wpływ szkoły, organizacji młodzieżowych, organizacji politycznych, mass mediów 
na mieszkańców wsi tradycyjnej. 

Homogeniczność kultury wsi tradycyjnej przesądzała o tym, że „...treści 
kulturowe, które zastosował dorastający osobnik w swym środowisku pierwotnym, 
w postaci niezmiennej spotykał działając jako człowiek dorosły”.

15
 

                                                           

14
 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974, s. 59 

15
 Ibidem, s. 59 
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Trwałość komponentów środowiska (rodziny, gospodarstwa chłopskiego)  

i mało skomplikowane więzi między nimi wyznaczały mało skomplikowany przebieg 
procesu socjalizacji, a właściwie nie sprzyjało oddzielaniu się procesu socjalizacji  
i procesu wychowania. Środowisko mało zróżnicowane „...ułatwiało [...] proces 
przystosowania, gdyż wszystkie czynności „wyuczone” znajdowały zawsze 
zastosowanie w ich pierwotnej postaci w życiu dorosłym, a ponadto ich treści były 
wystarczające do opanowania wymaganych czynności narzuconych przez role 
osobnika dorosłego”.

16
 

 
Wieś zachowawcza 
Przynajmniej dwie jej cechy o tym przesądzają: jest to „... społeczność rejonu 

wybitnie rolniczego, peryferyjnie usytuowanego wobec ośrodków przemysłowych 
i większych miast”.

17
 

Społeczne zachowania mieszkańców takiej wsi sprzężone są  
z gospodarstwem rolnym: „Naturalny [...] sposób gospodarowania, czyniący 
gospodarstwo względnie samowystarczającym, oraz społeczna izolacja grupy 
lokalnej, która ściśle łączy się w warunkach naszego kraju z takim typem 
gospodarowania, są paralelne z tradycyjnymi wzorami zachowania, organizacją 
życia w rodzinie i społeczności”.

18
 Społeczność wsi zachowawczej jest jednorodna. 

Dorośli mieszkańcy jej są mało zróżnicowani pod względem zawodu, poziomu 
wykształcenia, rodzajów aktywności, realizowanych wzorów sukcesu, 
realizowanych wzorów osobowych. 

Te dwa typy wsi tworzą komplet warunków, jeśli występują w postaci takiej 
aktualnie i w skali merytorycznie niejednostkowej, które generują mechanizm 
kształtowania się autorytaryzmu ich mieszkańców, także młodzieży. Autorytaryzm 
trwale odradza się na wsi „... z jednej strony, poprzez trwałość wiejskich warunków 
bytowania i struktur społecznych (brak cywilizacyjnego postępu, rozdrobnienie, 
słabe technicznie i mało wymagające rolnictwo, niewielki udział ludności 
reprezentującej grupy i środowiska dla wsi niespecyficzne), z drugiej zaś poprzez 
określone biografie i drogi, jakie wiodą ludzi na wieś i do zawodu rolnika (krótka, 
zła, zawężająca horyzonty poznawcze edukacja, proste kwalifikacje zawodowe, 
brak szans życiowych i zawodowych poza wsią, dziedziczenie niskiego statusu 
rodziny pochodzenia, narastające pod presją zmian poczucie zagrożenia, 
kompleks wiejskości itp.)”.

19
 

 
Wieś rejonu uprzemysłowionego 
„Wieś rejonu uprzemysławianego przekształca się z grupy społecznej 

homogenicznej zawodowo w grupę heterogeniczną”.
20

 
W konsekwencji „...obok ludności rolniczej coraz więcej pojawia się ludzi 

zarobkujących dodatkowo lub w całości poza rolnictwem”.
21
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 Ibidem, s. 59 

17
 Ibidem, s. 69 
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 Ibidem, s. 69 

19
 K. Szafraniec, Autorytaryzm polskiej wsi – z perspektywy hipotezy socjalizacji, „Kultura i społe-
czeństwo”, 2005, nr 2, s. 87 

20
 Ibidem, s. 95 
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 Ibidem, s. 95 
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Odnotowane zmiany w składzie zawodowym społeczności wsi 

uprzemysłowionej nie generują innych zmian pożądanych; taka wieś „...nie bogaci 
się instytucjonalnie w zakresie urządzeń realizujących zadania wychowawcze, a 
wysiłki zmierzające do przełamania dawnej dysharmonijności pomiędzy 
instytucjami (szczególnie domem i szkołą) spadają wyłącznie na barki rodziny”.

22
 

Wieś uprzemysłowionego rejonu jest społecznością zróżnicowaną pod 
względem zawodowym, poziomu wykształcenia mieszkańców, uwalniania się 
przebiegu życia wielu mieszkańców od warunków wychowawczych tworzonych 
przez rodzinę, łączenia przyszłości własnej z pracą zawodową wykonywana poza 
rolnictwem, nierzadko poza społecznością takiej wsi. We wsi rejonu 
uprzemysłowionego wyodrębniła się kategoria dwuzawodowa, mieszkańców 
prowadzących gospodarstwo rolne i pracujących poza rolnictwem. Niekiedy praca 
poza rolnictwem była głównym źródłem utrzymania i dostarczała środków 
finansowych inwestowanych w gospodarstwo rolne. 

 
Wieś podmiejska 
Taka wieś powstała historycznie wcześniej niż procesy jakie w niej zachodzą 

intensywnie pod wpływem oddziaływania kultury miasta sąsiedzkiego i „...na 
skutek dynamicznego i długotrwałego rozwoju tego miasta uległa daleko idącym 
przeobrażeniom”.

23
 

W takiej wsi zachodziły zmiany przede wszystkim w składzie zawodowym, ale 
„...w jej strukturze zawodowej dominują zawody robotnicze, z relatywnie małą 
liczbą, w odniesieniu do miasta, zawodów inteligenckich. Cechą struktury 
zawodowej wsi podmiejskiej odróżniająca ją od innych wsi jest znaczny udział 
kobiet w pracy pozarolniczej”.

24
 

Czy jest ona zupełnie innym środowiskiem wychowawczym niż pozostałe typy 
wsi? Odpowiedź jest przecząca. 

„Środowisko wychowawcze wsi podmiejskiej nie wzbogaca się w nowe 
instytucje wychowawcze”,

25
 [...] brak przedszkoli, placówek wychowania 

pozaszkolnego, klubów i świetlic młodzieżowych, bibliotek, kin itp.”.
26

 
Opisane typy wsi charakteryzowanych przez socjologa wychowania mają 

cechy podobne: 
a) małe zróżnicowanie zawodowe mieszkańców; 
b) środowisko zamieszkania i aktywności zawodowej to jedno środowisko 

(inaczej jest we wsi podmiejskiej); 
c) poziom wykształcenia mieszkańców jest mało zróżnicowany; 
d) silna funkcja kontrolna opinii społecznej zachowań mieszkańców; 
e) wyposażenie społeczności wsi każdego typu w instytucji jest bardzo skąpe, 

na wychowanie mają duży, decydujący wpływ: rodzina, kościół, grupy 
sąsiedzkie. 
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 Ibidem, s. 102 

23
 K. Szafraniec, Autorytaryzm polskiej wsi – z perspektywy hipotezy socjalizacji, „Kultura i społe-
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Małe miasto zachowawcze 
„Życie w miasteczku jest wręcz zaprzeczeniem „miejskiego stylu życia”. 

Kontrola społeczna, tradycjonalizm i konserwatyzm niejednokrotnie ostrzejsze są 
niż na wsi”.

27
 Miasta takie, uznawane za prowincjonalne, podlegają procesowi 

degradacji ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, jeśli nie powstają w nich zakłady 
przemysłowe i nie ma w nich innego potencjału miastotwórczego. 

„Z całą siłą ujawnił się [...] istniejący w małych miastach konflikt pomiędzy 
wysoko rozwiniętymi potrzebami a środowiskiem, w którym potrzeby nie mogą być 
zaspokajane”.

28
 

Są to potrzeby edukacyjne, kulturalne, społeczne i bytowe, które 
wygenerowane zostały przez przemiany cywilizacyjne zachodzące w Polsce, 
szczególnie proces industrializacji i urbanizacji polskiego społeczeństwa, natomiast 
w małych miastach prowincjonalnych nie powstały instytucje, których program 
działania sprzyjać może zaspakajaniu takich potrzeb. Ta niespójność mogła 
wywoływać zakłócenia procesu wychowania w rodzinie i w instytucjach edukacji. 
Mogła też motywować młodych mieszkańców takiego miasta do migracji  
w poszukiwaniu pracy w wielkim mieście lub w ośrodku intensywnie 
uprzemysłowionym. 

 
Średnie miasto uprzemysłowione 
Miasto takie jest produktem procesu industrializacji polskiego społeczeństwa 

w latach 60. i 70. A jego wyróżnikami są „[...] liczba ludności jak i jej ciągła 
ruchliwość (migracja stała, wahadłowa) stwarza warunki tworzenia się 
anonimowości w stosunkach międzyludzkich, natężenia więzi sformalizowanych, 
słowem tworzy podstawy do kształtowania się społeczeństwa złożonego,  
o cechach coraz bardziej wielkomiejskich. Powoduje to postępującą formalizację  
i instytucjonalizację stosunków społecznych, zanikanie kontroli lokalnej, sąsiedzkiej 
i pojawienie się w ich miejsce więzi zawodowej”.

29
 

Oprócz zmian w charakterze więzi międzyludzkich i wzmacniania się 
podziałów zawodowych w mieście uprzemysłowionym zachodziły inne zmiany 
społeczne. 

„W przeciwieństwie do autorytetu ludzi „osiadłych”, „obywateli miasta”, 
„posiadaczy nieruchomości”, czy zasiedziałych rodzin przedstawicieli wolnych 
zawodów [...] coraz częściej i w skali bardziej powszechnej rolę autorytetów 
sprawują kierownicy zakładów pracy, wybitni fachowcy z różnych grup 
zawodowych miasta oraz działacze miejscy”.

30
 

Zmienia się w takim mieście kategoria społeczna uznawana za twórców 
wzorów osobowościowych. „Nosicielem nowych wzorów osobowościowych  
i nowego stylu życia są przede wszystkim mieszkańcy nowych osiedli, imigranci 
pochodzący z dużych miast i posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe”.

31
 

Ta zmiana jest zmianą strukturalną, trwałą, oddziaływującą na proces 
wychowania zinstytucjonalizowanego i niesformalizowanego. Miasta średnie, 
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 Ibidem, s. 143 

29
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 J. Turowski, Czynniki modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa 1970, s. 229 

31
 Ibidem, s. 167 



183 
________________________________________________________________________________________ 

 
uprzemysłowione mogą być uznane za nowe środowisko wychowawcze ze 
względu na zakres zmian, radykalność ich i wieloaspektowość zmian. Są one 
generowane przez usytuowanie zakładu przemysłowego w takich miastach lub  
w bardzo bliskim sąsiedztwie. Niektóre powstawały razem z budową zakładu 
przemysłowego. 

 
Duże miasto 
Powstawanie wielkich miast jest procesem zachodzącym bardzo intensywnie 

w XX w. „Wielkie miasto [...] staje się w erze współczesnej urbanizacji terenem, na 
którym ludzie mogą najpełniej i najwszechstronniej zaspokajać swoje potrzeby. 
Miasto staje się miejscem koncentracji dóbr wytwarzanych przez współczesnej 
industrialne społeczeństwa, stwarza najdogodniejsze, spośród wszystkich innych 
znanych społeczności terytorialnych, warunki dla partycypacji w osiągnięciach 
współczesnej cywilizacji i uczestnictwa w kulturze”.

32
 

Taka charakterystyka dużego miasta jest wyeksponowaniem zbioru 
możliwości obiektywnie powstających, natomiast korzystanie z ich jest 
zróżnicowane przez możliwości indywidualne mieszkańców, a także kapitał 
ekonomiczny i kulturowy ich rodzin. Środowisko wychowawcze miasta różni się od 
środowiska wychowawczego wsi „... funkcja adaptacyjna wychowania we wsi 
tradycyjnej wzbogaca się w warunkach środowiska miejskiego w antycypacyjną 
funkcję wychowania, gdzie nie mamy wyłącznie procesu wdrażania do tego „co 
jest” lecz również przygotowywanie do tego „co ma nastąpić [...]”. To nowa 
społeczna funkcja wychowania, którą nazwaliśmy mianem antycypacyjnej, stała się 
podstawą do powstawania nowych instytucji specjalizujących się w przygotowaniu 
młodzieży do życia, ich przyszłych ról społecznych, najczęściej odmiennych aniżeli 
pełnione w ramach grup pierwotnych”.

33
 

Środowisko wychowawcze wsi tradycyjnej i dużego miasta wyróżnia 
adekwatność układu środowiskowego i „układu możliwości”, ale jest to 
podobieństwo formalne. Wskażemy trzy różnice: 

a) odmienne tempo zmian społeczno-kulturowych dokonujących się  
w kulturach obu typach środowisk; 

b) różny poziom i zakres społeczno-kulturowego uczestnictwa mieszkańców 
obu typów społeczności terytorialnych; 

c) niejednakowy stopień złożoności instytucjonalnego wyposażenia każdego 
z tych środowisk wychowawczych.

34
 

Autor pracy „Typowe środowiska...” ukazuje bardzo duże ich zróżnicowanie, 
zauważyć też można, że nie uległo ono zamazaniu trwałemu, mimo wzmacniania 
przez władze centralne procesu urbanizacji, industrializacji, centralizacji decyzji 
ekonomicznych, zmonopolizowania oddziaływania ideologicznego na instytucje 
edukacji, kultury, mass media, organizacje społeczne, zawodowe, młodzieżowe. 
Odmienne środowisko wychowawcze limitowały zasięg i siłę oddziaływanie jednej 
ideologii, jednego wzoru człowieka, jednej wizji ładu społecznego. Różnorodność 
środowisk wychowawczych spełniała takie funkcje w stosunku do oficjalnej 
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ideologii, jakie zdaniem J. Szmatki spełniają grupy nieformalne, grupy małe, 
osadzone poza grupami wielkimi, w stosunku do wpływu kultury wielkich grup 
społecznych na członków grup małych stanowiących segment struktury grup 
wielkich lub działających poza. 

Zróżnicowanie środowisk wychowawczych ograniczało unifikację hierarchii 
wartości, zawartej w ideologii oficjalnej, hierarchii tej stawiały barierę nieusuwalną, 
co potwierdziła historia Polski po 1989 r. 

Wiedza o różnorodności środowisk „współczesnej Polski” mogła być 
przydatna do wyjaśnienia procesu kształtowania się różnych typów ludzi, członków 
polskiego społeczeństwa. Autor pracy „Typowe środowiska...” nie rozpoznaje 
typów osobowości kształtowanych w środowiskach wychowawczych i nie analizuje 
efektów ich wychowawczego oddziaływania. 

Wiedza o środowiskach wychowawczych wyodrębnionych w latach  
70. stanowi przesłankę przydaną do wyjaśnienia genezy procesu oporu 
społecznego zorganizowanego i niezorganizowanego wobec władzy politycznej 
kontrolującej zorganizowane formy indoktrynacji społeczeństwa za pośrednictwem 
instytucji edukacji, kultury, mass mediów, organizacji politycznych, zawodowych, 
młodzieżowych. Historycznie ukształtowane odmienne środowiska wykazały 
znaczną odporność na zorganizowaną indoktrynację ideologiczną. Czy proces 
urbanizacji i industrializacji społeczeństwa polskiego wywołał skutki aksjologiczne 
i społeczne, które ograniczają zasięg oddziaływania ideologii demokracji 
parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej? Odpowiedź na to pytanie udzielają 
polscy socjologowie, a jest ona generalnie twierdząca. 

Liczne sondaże socjologiczne, ukazują odmienne oceny organizacji 
społeczeństwa, którego składnikami były opisane środowiska wychowawcze. 
Ideologiczne klątwy rzucane na polityczną organizację tego społeczeństwa  
są czynnością, która nie zastąpi naukowej analizy procesów społecznych  
i doświadczeń indywidualnych uzyskiwanych w nowej organizacji społeczeństwa 
przez ludzi ukształtowanych w zgoła innej jego organizacji. 

W. Wincławski wyodrębniając środowiska wychowawcze Polsce, pewnego 
okresu historycznego ukazuje też ich podatność na zmiany wywołane przez 
industrializację i urbanizację społeczeństwa. Zmiany w środowiskach 
wychowawczych dokonywały się pod presją zmian w makrostrukturze i były 
podporządkowane realizacji zadań wyznaczanych przez władze państwowe. 

Środowiskami wychowawczymi były społeczności terytorialne, niektóre 
zmieniały się radykalne, a zmiany dokonywały się w różnych dziedzinach 
działalności ich mieszkańców, inne podlegały zmianom niewielkim, a jeszcze inne 
niedostrzegalnym, bowiem nie podlegały bezpośrednim oddziaływaniom 
industrializacji i urbanizacji. 

Taka analiza środowisk wychowawczych, aktualnie przeprowadzone, 
przyniosłaby wyniki poznawczo cenne, brak jednak wyników badań 
socjologicznych po 1989 r. ukazujących zmiany w różnych typach społeczności 
terytorialnych. Wiemy z obserwacji, z medialnych przekazów, niektórych badań 
socjologicznych, że w wielu społecznościach terytorialnych zachodzi regres, 
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rozpad systemu instytucjonalnego i ładu społecznego, zabezpieczonego przez ten 
system.

35
 

Opisane przez W. Wincławskiego środowiska wychowawcze mają jedną 
instytucję reprezentującą społeczeństwo – szkołę. Jej partnerami były instytucje 
kultury osadzone w tych samych społecznościach terytorialnych, w których działała 
szkoła. Innym partnerem szkoły były niektóre typy rodzin, a konkurentem mogły 
być grupy rówieśnicze, kręgi sąsiedzkie. Czy te komponenty środowiska 
wychowawczego nadal pozostają w podobnych relacjach? 

Odnotowujemy jeszcze jedną osobliwość odczytania z opisu środowisk 
wychowawczych. Autor pracy „Typowe środowiska...” opisują instytucje i grupy 
(relacje między nimi), które prowadzą działalność edukacyjną i wychowawczą, 
kategorie społeczne poddawane oddziaływaniu nie zostały zróżnicowane 
wystarczająca, aby można było oszacować efektywność wychowawczą opisanych 
typów środowisk przy zastosowaniu różnorodnych kryteriów i różnych miar. Ta 
konstatacja nie jest osądem, służy natomiast ukazaniu różnic w opisie procesu 
wychowania stosowanym przez wielu autorów prac socjologicznych. 

 
Systemy społeczne 
Obecny w literaturze socjologicznej, a odmienny od przedstawionych pogląd 

jest autorstwa U. Bronfenbrennera. Podstawowe pojęcie wykorzystane w opisie 
społeczeństwa jest pojęcie systemu. Współczesne społeczeństwa tworzą systemy 
bardzo złożone, relacje między nimi są asymetryczne. Wektor siły oddziaływania 
jest jeden i przebiega od systemu bardziej złożonego do mniej złożonego. 
Przyjęcie takiej koncepcji struktury społeczeństwa nadaje jej charakter 
uniwersalny, bez wyraźnych obramowań temporalnych czy wyznaczonych 
granicach historycznych. Geneza jej ma osadzenie w obserwacji przez autora 
społeczeństwa konkretnego, prawdopodobnie koncepcja ta dopasowana jest do 
konkretnego społeczeństwa współczesnego. A sama koncepcja potrzebna jest do 
opisu procesu socjalizacji i uwzględnia przebieg życia jednostki w społeczeństwie 
o wielopoziomowej strukturze. 

Założenie, które przyjmuje autor koncepcji wielopoziomowej struktury 
społeczeństwa jest empirycznie sprawdzalne. W rozwoju osobniczym jednostka 
powiększa obszar społeczny i własnej aktywności intelektualnej, społecznej, 
sportowej, kulturalnej, a także podlega oddziaływaniu bezpośredniemu  
i pośredniemu innych jednostek, instytucji, ich kultury normatywnej, określających 
przebieg życia. Mikrosystemy, w których aktywność społeczną rozpoczynają różne 
jednostki, w tym samym, wieku kalendarzowym, mogą być bardzo odmienne, także 
w społeczeństwach demokratycznych, pluralistycznych, nawet gdy są częścią tego 
samego makrosystemu. W niektórych typach społeczeństw mikrosystemy 
wytwarzają lub zachowują kulturę symboliczną stanowiącą barierę skutecznie 
ograniczającą zakres i siłę oddziaływania ideologii makrosystemu. 

Badanie procesu socjalizacji wyznacza – tak sądzimy – metodologia opisu 
systemów owej struktury: od mikrosystemu do makrosystemu. 
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Mikrosystem 
„Mikrosystem rozwijającej się jednostki, to wzory czynności i aktywności ról  

i stosunków międzyludzkich, które ona doświadcza w zastanych obszarach życia  
z właściwymi im fizycznymi i materialnymi cechami”.

36
 

Mikrosystemy są różne dla różnych kategorii jednostek, czego ustalenie może 
być efektem badania procesu socjalizacji. 

Mezosystem. 
Systemem o bardziej złożonej organizacji instytucjonalnej jest mezosystem. 

„Mezosystem obejmuje stosunki wzajemne między obszarami życia, w których 
aktywnie uczestniczy rozwijająca się jednostka (dla dziecka także stosunki między 
rodziną, szkołą i sąsiedzkimi grupami rówieśniczymi, dla dorosłych – między 
rodziną, instytucjami pracy i kręgiem znajomych)”.

37
 

Komponentami mezosystemu są całości ponadjednostkowe, a na dążenia 
życiowe jednostki oddziaływają też stosunki pomiędzy owymi całościami, nie tylko 
relacje interpersonalne występujące w rodzinie, grupie rówieśniczej, sąsiedzkiej lub 
zawodowej. 

 
Egzosystem 
Jeszcze bardziej złożonym systemem jest egzosystem. Oddziałuje on 

pośrednio na rozwijającą się jednostkę, czego ona może nie rozpoznawać trafnie, 
a tym bardziej kontrolować czas, siłę i zakres ich oddziaływania. „Pojęcie 
egzosystem oznacza obszar życia lub więcej obszarów życia, w których 
rozwijająca się jednostka nie uczestniczy bezpośrednio, a zachodzą w nich 
wydarzenia wpływające na to, co zdarza się w jej obszarze życia lub są 
wywoływane przez te właśnie wydarzenia”.

38
 

Np. uczeń nie będąc członkiem rady pedagogicznej szkoły doświadcza 
skutków jej decyzji, gdy ona dotyczy jego osobiście lub kategorii uczniów, do której 
on należy. Najbardziej złożoną budowę ma makrosystem. 

„Makrosystem wyznaczają podstawowe podobieństwa formalne  
i merytoryczne systemów niższego poziomu (mikro-, mezo-, egzosystem), które są 
osadzone w subkulturze lub całej kulturze, lub mogą powstać, wraz z leżącym  
u ich podstaw światopoglądem i ideologią”.

39
 

Zaproponowana przez U. Bronfenbrennera koncepcja organizacji 
społeczeństwa uwzględnia potencjalne zmiany w biografii jego członków,  
a ujawniające się faktycznie we wzbogacaniu form aktywności, w powiększaniu 
liczby ich partnerów, z którymi wchodzą w stałe styczności społeczne,  
w podejmowaniu nowych ról społecznych w grupach społecznych, których 
członkami są z wyboru albo na mocy decyzji innych. 

Taka koncepcja społeczeństwa, wielopoziomowej jego organizacji, nadaje 
sens propozycji badania stopnia zbieżności albo rozbieżności oddziaływania 
wyróżnionych systemów na te same kategorie jednostek, w tym samym okresie ich 
biografii albo w kolejnych fazach przebiegu życia tych jednostek. 
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Program badań uwzględniających teoretyczną koncepcją wielopoziomowej 

organizacji społeczeństwa musiałby obejmować długi okres czasu w biografii 
jednostek podlegających w dzieciństwie oddziaływaniu mikrosystemów. Wiele 
założeń metodologicznych, które taki program powinien respektować może 
przesądzać o tym, że nie jest on w empirycznych badaniach procesu socjalizacji 
wykorzystywany w pełni. Autor dokonał sam próby sprawdzenia jego walorów  
w opisie i wyjaśnianiu procesu socjalizacji. 

„Utrudnienie stwarza też deklaracja twórcy koncepcji wielopoziomowej 
organizacji społeczeństwa. Tak pisze: „Będę eksponował tezę, że związki między 
obszarami życia tak samo silnie wpływają na rozwój [człowieka – E. H.] jak 
wydarzenie w określonym obszarze życia”.

40
 

Przejrzyste, spójne, dokładnie zdefiniowane składniki, sprawdzana przez 
samego autora koncepcja wielopoziomowej struktury społeczeństw jest nieobecna 
w socjologicznym opisie polskiego społeczeństwa. W pracy P. Sztompki 
„Socjologia. Analiza społeczeństwa” nie ma wzmianki o socjologicznej koncepcji 
społeczeństwa U. Bronfenbrennera, co wyraźnie ogranicza jej wykorzystanie  
w analizach procesu socjalizacji. 

W wersji bardzo skrótowej: koncepcja ta przedstawiona została w pracy  
z psychologii społecznej.

41
 A o jej obecności w naukowych analizach procesu 

socjalizacji krótkie wzmianki zawierała praca J. Modrzewskiego.
42

 
W badaniach socjologicznych procesu wychowania w Polsce nie była 

wykorzystywana żadna z przedstawionych koncepcji. F. Znanieckiego teoria 
kręgów społecznych jest propozycją, która ma walor historyczny. Środowiska 
wychowawcze W. Wincławskiego zostały zdefiniowane przy wykorzystaniu 
wyników socjologicznych badań polskiego społeczeństwa przeprowadzonych  
w okresie jego intensywnej industrializacji i urbanizacji. W naszym przekonaniu 
zachowuje ona moc inspirującą do podjęcia próby stworzenia nowej typologii 
środowisk wychowawczych Polski, w której dokonują się zmiany radykalne, lecz 
zgoła odmienne od opisanych przez W. Wincławskiego. Do tego może być 
wykorzystana wiedza o społecznościach lokalnych

43
 

44
 omówionych koncepcji 

społecznych przestrzeni, w których zachodzi proces wychowania dołączyć chcemy 
własną propozycję. Stosownie do bardziej aktualnie rozpowszechnionego pojęcia 
socjalizacja wykorzystywanego w analizach socjologicznych jednego rodzaju 
procesu społecznego pisaliśmy o socjalizacji i jej uwarunkowaniach. Podstawowym 
pojęciem wykorzystywanym przez nas w opisie uwarunkowań procesu socjalizacji 
jest pojęcie układ społecznego.

45
 

 
Podobieństwa i różnice opisanych koncepcji 
Koncepcje opisane: społeczne kręgi, społeczne środowiska wychowawcze, 

systemy społeczne, mają cechy podobne: 
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1. Eksponują społeczne uwarunkowania procesu – socjalizacji, wykreślają 

społeczne przestrzenie owego procesu: podmioty aktywne na tych 
obszarach nie są identyczne w opisanych koncepcjach, podobnie ich 
wzajemne relacje; 

2. Koncentrują się na eksponowaniu różnic między wykreślonymi 
przestrzeniami społecznymi, w których podmioty generują i kontrolują 
proces socjalizacji;| 

3. Opisują partnerów społecznych socjalizujących jednostki, a jedynie 
Znaniecki ukazuje cechy osobowe jednostek, członków kręgów (efekt 
procesu socjalizacji, wychowania); 

4. Społeczne relacje socjalizowanej jednostki z podmiotami jednostkowymi 
lub grupowymi są opisywane bez wskazania, jakie dziedziny kultury 
(nauka, filozofia, ideologia, religia, etyka, literatura itp.) są włączone w cały 
ciąg oddziaływania podmiotów, Znaniecki ukazuje znaczenie wzorów 
osobowych, kultury w urabiania przez krąg osobowości jego członków; 

5. Jedynie w koncepcji U. Bronfenbrennera zarysowany jest okres życia (faza 
biografii) socjalizowanej jednostki, w którym wyróżnione podmioty grupowe 
intensywniej oddziaływają na nią niż inne podmioty; 

6. Słabo zarysowana jest pozycja instytucji edukacji przez twórców koncepcji 
społecznych obszarów obramowujących proces socjalizacji, chociaż te od 
pewnego wieku jednostki socjalizowanej są stale obecne wśród podmiotów 
współtworzących jej społeczną biografię; 

7 Mało wyraziście odseparowane są oddziaływania zamierzone 
podporządkowane wychowaniu jednostki, upodobnienia jej do kulturowego 
wzoru, od oddziaływania okazjonalnego, sytuacyjnego przynoszącego 
konsekwencje osobo twórcze.

46
 Takie oddziaływanie jest wyraźniej 

zarysowane w koncepcji kręgów społecznych Znanieckiego; 
8. Nieobecna jest wśród wyznaczników procesu socjalizacji działalność mass 

mediów w zakresie edukacji, kultury, reklamy, sportu, itp.; są jedynie 
wzmianki o udziale mediów w tym procesie; 

9. Nieobecne są wśród wyznaczników procesu socjalizacji grupy subkultur 
młodzieży, o których socjologowie zgromadzili bogatą wiedzę, chociaż nie 
mamy naukowej wiedzy o tym jak rodzina, szkoła, kościół mogą 
kontrolować to oddziaływanie, jeśli uznamy je za konkurencję, za trwałą 
alternatywę dla wymienionych instytucji; 

10. Nieobecne są wśród wyznaczników procesu socjalizacji widowiska: 
kulturalne, sportowe, religijne, polityczne gromadzące wielkie zbiorowości 
młodzieży; znaczenie ich w życiu młodzieży wyraźnie wzrasta. 

Obecność mass mediów w biografii współczesnego człowieka od dzieciństwa 
do zgonu nie tworzy zunifikowanej przestrzeni procesu socjalizacji. Natomiast 
aktualne jest pytanie o uwarunkowania różnicujące ową przestrzeń. Są one 
dokładniej opisane przez U. Bronfenbrennera niż przez F. Znanieckiego  
i W. Wincławskiego. Wydaje się, że zróżnicowanie przestrzeni społecznej jest 
bardziej skomplikowane niż ukazują to wymienieni autorzy. Ilość podmiotów 
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procesu socjalizacji powiększa się, ale siła oddziaływania ich na tę samą kategorię 
jednostek jest niejednakowa. 

Opisane koncepcje społecznych przestrzeni procesu socjalizacji 
(wychowania) akceptują, tak sądzimy, ekologiczną interpretację procesów 
społecznych, zgodnie z którą różnorodność osobowości członków społeczeństwa 
spełnia funkcje adaptacyjną, ułatwia gatunkowi homo sapiens ekspansję. Ta 
interpretacja jest w opozycji do interpretacji sakralnej. 

„Interpretacja sakralna nie interesuje się [...] adaptacją społeczeństwa jako 
całości do jego warunków ani jego plastycznością adaptacyjną, a zajmuje się 
wyłącznie dostosowaniem jednostki do instytucji uznawanych zasadniczo za 
stabilne”. 

47
 

Rozróżnienie dwóch rodzajów interpretacji procesów społecznych dokonane 
przez L. Kołakowskiego może być przydatne do analizy działalności instytucji 
edukacji. Te instytucje przekazują wiedzę i informacje, które wypełniają pamięć 
ucznia, studenta, ale nie stają się nigdy tworzywem przydatnym do rozwiązywania 
problemów. Instytucje decydują, co ma bezsporny walor poznawczy lub 
praktyczny, a akceptacja takiego założenia przez uczniów, studentów, rodziców, 
gwarantuje niezmienność wzorów działania instytucji edukacji. Przypuszczenie 
takie ma nieokreślony status poznawczy, bowiem nie dysponujemy wynikami 
badań wzmacniających je albo kwestionujących jego uniwersalne odniesienie. 

 
Streszczenie 
Autor opisuje koncepcje społecznych przestrzeni procesu socjalizacji 

(wychowania). Dokonuje analizy porównawczej opisanych koncepcji: społecznych 
kręgów, społecznych środowisk wychowawczych oraz systemów społecznych.  

 
Summary 
The author describes the conceptions of social spaces of socialisation 

(upbringing) process. He does a comparative analysis of the described 
conceptions: social circles, social upbringing environemnts and social systems. 
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Marlena NIEMIEC 
Akademia Obrony Narodowej 

 
UWARUNKOWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W WYŻSZYM 

SZKOLNICTWIE WOJSKOWYM
1
 

 
 
Wprowadzenie 
Kultura organizacyjna jest medium życia społecznego, umożliwiającym 

uczestnikom organizacji komunikację i nadającym sens ich działaniom, 
doświadczeniom i wyborom Można zatem stwierdzić, że kultura organizacyjna 
wyznacza ramy zachowań i determinuje decyzje podejmowane przez wszystkich 
członków organizacji i tym samym decyduje o jej efektywności.

2
 Każda organizacja 

charakteryzuje się właściwą tylko dla siebie kulturą, ze specyficznymi wartościami  
i poglądami dotyczącymi sposobów zachowania pracowników i współpracy.  
W organizacji kształtują się określone normy kulturowe, modele zachowań, 
poglądów w stosunku do otaczającego świata, które są podzielane przez 
wszystkich pracowników firmy. Swoisty charakter kultury organizacji mają również 
organizacje publiczne, pod tym pojęciem rozumie się za M. Krzyżanowską: 
organizację niekomercyjną, tworzoną w wyniku inicjatywy administracji państwowej 
lub jednostek samorządu terytorialnego, zależną od organów założycielskich, 
prowadzącą działalność o charakterze publicznym, czyli dostępnym dla każdego 
obywatela.

3
 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, celem artykułu jest rozwiązanie 
problemu zdefiniowanego w postaci pytań:  

1. Jakie są uwarunkowania kultury organizacyjnej w wyższym szkolnictwie 
wojskowym? 

2. Jaki jest typ klimatu organizacyjnego oraz typ kultury organizacyjnej  
w uczelniach wyższych o profilu wojskowym? 

3. Czy zasadne jest przyjęcie do analizy uwarunkowań kultury organizacyjnej 
uczelni wyższych o charakterze wojskowym modelu klinicznego  
E. Scheina? 

Aby rozwiązać tak postawione problemy autorka posłużyła się przykładem 
Akademii Obrony Narodowej, jako najstarszej uczelni wojskowej. 

Przyznać należy, że kultura organizacyjna ma szczególne znaczenie dla 
budowania architektury firmy, czyli jej struktury relatywnych kontaktów pomiędzy 
firmą a pracownikami, pomiędzy innymi pracownikami oraz pomiędzy firmą  
a jej otoczeniem. W konsekwencji oznacza to kształtowanie unikalności 
przedsiębiorstwa na rynku i ucieczkę przed konkurencją.

4
 Funkcjonowanie 

                                                           

1
 Artykuł opracowano na podstawie wyników badań uzyskanych w trakcie przygotowywania rozprawy 
doktorskiej nt. Uwarunkowania zmian w kulturze organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej. 

2
 E. Gwiazda, Badania socjologiczne kultury organizacyjnej. „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa”, nr 10. Warszawa 2002, s. 23 

3
 M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i 
Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000, s. 10 

4
 G. Aniszewska, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu. „Przegląd Organizacji”, nr 1, Toruń 2004, 
s. 10 

 



192 
________________________________________________________________________________________ 

 
organizacji ze szczególnym uwzględnieniem instytucji publicznych stanowi rezultat 
przemyśleń, określenia i definiowania danej sytuacji przez członków organizacji, 
tworzących grupę kierującą się powszechnie akceptowanymi prawami  
i schematami postępowania.  
Charakterystyka kultury organizacyjnej w wyższym szkolnictwie wojskowym na 
przykładzie Akademii Obrony Narodowej.

5
 

W tabeli 1. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla kategorii typy klimatu 
organizacyjnego

6
 w Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 1: Typy klimatu organizacyjnego w Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 3 4,11% 4 4,71% 6 2,21% 

Innowacyjno-technokratyczny 27 36,99% 31 36,47% 63 23,25% 

Autorytarno-autokratyczny 4 5,48% 7 8,24% 60 22,14% 

Towarzyski 22 30,14% 13 15,29% 69 25,46% 

Biurokratyczny 17 23,29% 30 35,29% 73 26,94% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Na podstawie uzyskanych danym można wysnuć wniosek, iż w opinii 
badanych grup respondentów klimat organizacyjny, jaki panuje w Akademii Obrony 
Narodowej to: dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników 
administracyjnych – klimat innowacyjno-technokratyczny, dla studentów jest  
to mieszanka dwóch typów klimatu organizacyjnego – biurokratycznego  
oraz towarzyskiego. Literatura przedmiotu podaje bardzo ostre podziały  
i charakterystyki typów klimatu organizacyjnego, niemniej jednak w przypadku 
uczelni, jaką jest AON, należy stwierdzić, iż występuje w niej mieszanka trzech 
wspomnianych wcześniej typów. Wydaje się, że respondenci percepcję klimatu 
organizacyjnego łączą ze sposobem funkcjonowania organizacji, jaką jest 
Uczelnia.  

W tabeli 2. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla kategorii typy kultury 
organizacyjnej

7
 w Akademii Obrony Narodowej. 

  

                                                           

5
 Badania sondażowe, zrealizowano techniką ankiety wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, 
pracowników administracyjnych oraz studentów Akademii Obrony Narodowej. Kwestionariusz ankiety 
zawierał 24 pytania. Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 7-18 stycznia 2013 roku.  
Dobór próby badawczej był celowy (arbitralny). Badaniami ankietowymi objęto łącznie 429 osób  
w tym: 73 nauczycieli akademickich, 85 pracowników administracji oraz 271 studentów. 

6
 Typologię klimatu organizacyjnego przyjęto za B. Mikuła, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna 
– próba systematyzacji pojęć. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 
Tarnowie”, nr 2. Tarnów 2000, s. 38 

7
 Typy kultury organizacyjnej: rodzina, wieża Eiffla, sterowany pocisk i inkubator przyjęto za G. 
Aniszewska, Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”. „Przegląd Organizacji”, nr 10. Toruń 2003, s. 
17-18 
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Tabela nr 2: Typy kultury organizacyjnej w Akademii Obrony Narodowej  

 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 3 4,11% 4 4,71% 5 1,85% 

Rodzina 5 6,85% 8 9,41% 34 12,55% 

Wieża Eiffla 45 61,64% 47 55,29% 112 41,33% 

Sterowany pocisk 18 24,66% 16 18,82% 80 29,52% 

Inkubator 2 2,74% 10 11,76% 40 14,76% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Niezależnie od przynależności do grupy badawczej, respondenci stwierdzili, 
że w Akademii występuje typ kultury organizacyjnej zwany wieżą Eiffla, gdzie 
dominuje formalizacja, realizacja zadań i centralizacja. Praca zatem jest dokładnie 
określona, wszystkie działania są ściśle kontrolowane i koordynowane, głównie za 
pomocą przepisów i procedur. Lider zaś ma silną władzę, a ludzie traktowani są 
jako jeden z zasobów firmy. Natomiast krytyka jest przejawem braku 
racjonalności.

8
 Wydaje się, że rozkład wskazań respondentów jest powiązany ze 

specyfiką grupy, do której przynależeli, jak również ze specyficznym 
funkcjonowaniem uczelni, wynikającym z jej wojskowego charakteru.  

Autorka artykułu odwołała się modelu klinicznego E. Scheina, który stanowił 
punkt wyjścia do dalszych rozważań związanych z nakreśleniem uwarunkowań 
kultury organizacyjnej.

9
 W tabeli 3. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla 

symboli jako elementu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  
 

Tabela nr 3: Symbole jako element kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 7 8,24% 0 0,00% 

Bardzo ważne 21 28,77% 27 31,76% 60 22,14% 

Ważne 32 43,84% 33 38,82% 127 46,86% 

Przeciętnie 
ważne 

13 17,81% 14 16,47% 56 20,66% 

Mało ważne 3 4,11% 4 4,71% 20 7,38% 

Nieważne 3 4,11% 0 0,00% 8 2,95% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                           

8
 Ibidem 

9
 Artefakty (językowe, behawioralne, fizyczne): widoczne i uświadamiane, normy i wartości: częściowo 
widoczne i uświadamiane oraz założenia: całkiem niewidoczne i nieuświadamiane. A. K. Koźmiński, 
W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2001, s. 373  
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W myśl uzyskanych danych niezależnie od przynależności do grupy 

pracowniczej symbole są ważnym elementem, który kształtuje kulturę 
organizacyjną AON. 

W tabeli 4. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla sposobów komunikowania 
się jako elementu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej. 

 

Tabela nr 1: Sposoby komunikowania się jako element kultury organizacyjnej 

Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 0 0,00% 3 3,53% 1 0,37% 

Bardzo ważne 36 49,32% 48 56,47% 130 47,97% 

Ważne 25 34,25% 25 29,41% 86 31,73% 

Przeciętnie ważne 9 12,33% 6 7,06% 36 13,28% 

Mało ważne 1 1,37% 2 2,35% 15 5,54% 

Nieważne 2 2,74% 1 1,18% 3 1,11% 

Ogólnie 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Ze zgromadzonych danych wynika, że w opinii respondentów sposoby 
komunikowania się są bardzo ważnym elementem. 

W tabeli 5. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla rytuałów jako elementu 
kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 2: Rytuały jako element kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 3 4,11% 10 11,76% 3 1,11% 

Bardzo ważne 10 13,70% 9 10,59% 38 14,02% 

Ważne 25 34,25% 28 32,94% 84 31,00% 

Przeciętnie ważne 22 30,14% 24 28,24% 90 33,21% 

Mało ważne 10 13,70% 10 11,76% 40 14,76% 

Nieważne 3 4,11% 4 4,71% 16 5,90% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

W przypadku rytuałów widać rozbieżności w podejściu do tej kategorii, może 
to wynikać z faktu przynależności do poszczególnych grup pracowniczych. I tak dla 
nauczycieli akademickich pracowników administracyjnych jest to element ważny,  
a dla studentów jest to element przeciętnie ważny. 
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W tabeli 6. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla wartości jako elementu 

kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  
 

Tabela nr 3: Wartości jako element kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 2 2,74% 6 7,06% 2 0,74% 

Bardzo ważne 34 46,58% 38 44,71% 105 38,75% 

Ważne 27 36,99% 31 36,47% 110 40,59% 

Przeciętnie ważne 7 9,59% 8 9,41% 45 16,61% 

Mało ważne 1 1,37% 1 1,18% 6 2,21% 

Nieważne 2 2,74% 1 1,18% 3 1,11% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Podobnie jak w poprzedniej kategorii, wartości są bardzo ważne dla 
nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji, natomiast dla studentów 
wartości są ważne. 

W tabeli 7. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla mitów jako elementu 
kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej. 

 
Tabela nr 7: Mity jako element kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej  

 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 7 8,24% 1 0,37% 

Bardzo ważne 3 4,11% 2 2,35% 12 4,43% 

Ważne 11 15,07% 4 4,71% 31 11,44% 

Przeciętnie ważne 14 19,18% 22 25,88% 82 30,26% 

Mało ważne 27 36,99% 27 31,76% 100 36,90% 

Nieważne 17 23,29% 23 27,06% 45 16,61% 

Ogólnie 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

W przypadku tejże kategorii niezależnie od przypisania do grupy pracowniczej 
ten element kultury organizacyjnej jest mało ważny. 

W tabeli 8. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla tabu jako elementu kultury 
organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  
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Tabela nr 8: Tabu jako element kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 7 8,24% 0 0,00% 

Bardzo ważne 5 6,85% 1 1,18% 14 5,17% 

Ważne 5 6,85% 8 9,41% 40 14,76% 

Przeciętnie ważne 12 16,44% 18 21,18% 86 31,73% 

Mało ważne 22 30,14% 19 22,35% 75 27,68% 

Nieważne 28 38,36% 32 37,65% 56 20,66% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

W myśli uzyskanych danych empirycznych dla nauczycieli akademickich oraz 
pracowników administracji jest to element uznany za nieważny, natomiast dla 
studentów jest on przeciętnie ważny. 

Podsumowując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że za najistotniejsze 
elementy kultury organizacyjnej na przykładzie AON, które warunkują ją  
w obszarze szkolnictwa wyższego to takie, jak: symbole, sposoby komunikowania 
się, rytuały, wartości. Mity i tabu nie stanowiły istotnego elementu kultury 
organizacyjnej Akademii, a tym samym szeroko rozumianego szkolnictwa 
wyższego o profilu wojskowym. Wśród uzyskanych danych empirycznych wyraźnie 
została nakreślona pewnego rodzaju tendencja do określenia typu klimatu 
organizacyjnego, jako klimat innowacyjno-technokratyczny, biurokratyczny  
i towarzyski oraz typu kultury organizacyjnej, jako Wieża Eiffla. Taka 
charakterystyka odnajduje odzwierciedlenie w specyficznym klimacie uczelni 
wojskowych oraz charakterystycznego dla nich sposobu funkcjonowania. 

 
Symbole warunkujące kulturę organizacyjną w uczelni wojskowej 
Celem jednoznacznej identyfikacji elementów kultury organizacyjnej 

stanowiącej o specyficznym charakterze AON autorka wskazała symbole, które jej 
zdaniem najbardziej się kojarzą z Akademią Obrony Narodowej. Pierwszym 
symbolem, który może kojarzyć się respondentom z Akademią Obrony Narodowej, 
były przepustki i identyfikatory. W tabeli 9. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla 
tej kategorii.  

 

Tabela nr 9: Przepustki i identyfikatory jako symbole kultury organizacyjnej Akademii 

Obrony Narodowej  
 

Kategorie 
Nauczyciel akademicki Pracownik administracyjny Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 3 4,11% 6 7,06% 1 0,37% 

Bardzo ważne 8 10,96% 13 15,29% 139 51,29% 
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Kategorie 
Nauczyciel akademicki Pracownik administracyjny Student 

n % n % n % 

Ważne 15 20,55% 17 20,00% 77 28,41% 

Przeciętnie ważne 17 23,29% 24 28,24% 34 12,55% 

Mało ważne 17 23,29% 17 20,00% 11 4,06% 

Nieważne 13 17,81% 8 9,41% 9 3,32% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Przepustki i identyfikatory są przeciętnie lub mało ważnym symbolem dla 
kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracyjnych, natomiast dla 
studentów był to bardzo ważny symbol kultury organizacyjnej Akademii. 

Odznaka honorowa to drugi z symboli kultury organizacyjnej uczelni, o który 
zostali zapytani respondenci. W tabeli 10. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla 
odznaki honorowej jako symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony 
Narodowej.  

 

Tabela nr 10: Odznaka honorowa jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  

 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 7 8,24% 4 1,48% 

Bardzo ważne 15 20,55% 26 30,59% 37 13,65% 

Ważne 36 49,32% 28 32,94% 70 25,83% 

Przeciętnie ważne 12 16,44% 17 20,00% 86 31,73% 

Mało ważne 8 10,96% 6 7,06% 42 15,50% 

Nieważne 1 1,37% 1 1,18% 32 11,81% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Odznaka honorowa byłam ważnym symbolem dla kadry naukowo-
dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych, a dla studentów był to 
przeciętnie ważny symbol kultury organizacyjnej Akademii. 

Trzecim symbolem kultury organizacyjnej AON, o który zostali zapytani 
respondenci, to pierścień AON. W tabeli 11. zaprezentowano rozkład odpowiedzi 
dla pierścienia AON jako symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony 
Narodowej. 
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Tabela nr 11: Pierścień AON jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 2 2,74% 11 12,94% 6 2,21% 

Bardzo ważne 20 27,40% 26 30,59% 33 12,18% 

Ważne 29 39,73% 30 35,29% 57 21,03% 

Przeciętnie ważne 14 19,18% 14 16,47% 74 27,31% 

Mało ważne 7 9,59% 4 4,71% 54 19,93% 

Nieważne 1 1,37% 0 0,00% 47 17,34% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

W opinii respondentów pierścień AON był ważnym symbolem dla kadry 
naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych, zaś dla studentów 
był to przeciętnie ważny symbol kultury organizacyjnej Akademii. 

Kolejnym symbolem było godło uczelni. W tabeli 12. zaprezentowano rozkład 
odpowiedzi dla godła uczelni jako symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony 
Narodowej.  

 

Tabela nr 4: Godło uczelni jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 0 0,00% 10 11,76% 6 2,21% 

Bardzo ważne 48 65,75% 51 60,00% 141 52,03% 

Ważne 14 19,18% 22 25,88% 83 30,63% 

Przeciętnie ważne 8 10,96% 1 1,18% 28 10,33% 

Mało ważne 2 2,74% 1 1,18% 4 1,48% 

Nieważne 1 1,37% 0 0,00% 9 3,32% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Godło uczelni było uznane za bardzo ważny symbol kultury organizacyjnej 
Akademii dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników 
administracyjnych i studentów. Zatem nie ma w tej kategorii znaczenia przypisanie 
do grupy pracowniczej. 

W tabeli 13. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla sztandaru uczelni jako 
symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej. 
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Tabela nr 5: Sztandar uczelni jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 2 2,74% 4 4,71% 1 0,37% 

Bardzo ważne 39 53,42% 58 68,24% 68 25,09% 

Ważne 19 26,03% 18 21,18% 101 37,27% 

Przeciętnie ważne 8 10,96% 4 4,71% 59 21,77% 

Mało ważne 5 6,85% 1 1,18% 28 10,33% 

Nieważne 0 0,00% 0 0,00% 14 5,17% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Sztandar uczelni był uznany za bardzo ważnym symbolem kultury 
organizacyjnej Akademii dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników 
administracyjnych, a dla studentów był symbolem ważnym. 

W tabeli 14. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla pytania o medal 
pamiątkowy AON jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 6: Medal pamiątkowy AON jako symbol kultury organizacyjnej Akademii 

Obrony Narodowej 
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 2 2,74% 7 8,24% 4 1,48% 

Bardzo ważne 9 12,33% 14 16,47% 13 4,80% 

Ważne 26 35,62% 32 37,65% 66 24,35% 

Przeciętnie ważne 20 27,40% 20 23,53% 96 35,42% 

Mało ważne 14 19,18% 11 12,94% 66 24,35% 

Nieważne 2 2,74% 1 1,18% 26 9,59% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

W opinii respondentów medal pamiątkowy AON był ważnym symbolem kultury 
organizacyjnej Akademii dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników 
administracyjnych, a dla studentów był przeciętnie ważny.  

W tabeli 15. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla odznaki absolwenta jako 
symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  
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Tabela nr 15: Odznaka absolwenta jako symbol kultury organizacyjnej Akademii 

Obrony Narodowej 
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 9 10,59% 4 1,48% 

Bardzo ważne 34 46,58% 17 20,00% 44 16,24% 

Ważne 21 28,77% 36 42,35% 81 29,89% 

Przeciętnie ważne 10 13,70% 17 20,00% 72 26,57% 

Mało ważne 5 6,85% 4 4,71% 49 18,08% 

Nieważne 2 2,74% 2 2,35% 21 7,75% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Odznaka absolwenta był to bardzo ważny symbol kultury organizacyjnej 
Akademii dla kadry naukowo-dydaktycznej, natomiast dla pracowników 
administracyjnych oraz studentów jest symbolem ważnym. Zatem, można wysnuć 
wniosek, że przyporządkowanie do grupy pracowniczej determinuje podejście do 
tego elementu warunkującego kulturę organizacyjną. 

W tabeli 16. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla pieczęci urzędowej jako 
symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 16: Pieczęć urzędowa jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 2 2,74% 7 8,24% 2 0,74% 

Bardzo ważne 10 13,70% 24 28,24% 41 15,13% 

Ważne 20 27,40% 27 31,76% 67 24,72% 

Przeciętnie ważne 19 26,03% 14 16,47% 89 32,84% 

Mało ważne 16 21,92% 12 14,12% 53 19,56% 

Nieważne 6 8,22% 1 1,18% 19 7,01% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Pieczęć urzędowa był to ważny symbol kultury organizacyjnej Akademii dla 
kadry naukowo-dydaktycznej, oraz dla pracowników administracyjnych, natomiast 
dla studentów był przeciętnie ważna.  

W tabeli 17. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla kategorii logo uczelni 
jako symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej. 
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Tabela nr 17: Logo uczelni jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 6 7,06% 1 0,37% 

Bardzo ważne 33 45,21% 36 42,35% 125 46,13% 

Ważne 23 31,51% 32 37,65% 101 37,27% 

Przeciętnie ważne 9 12,33% 7 8,24% 25 9,23% 

Mało ważne 7 9,59% 4 4,71% 12 4,43% 

Nieważne 0 0,00% 0 0,00% 7 2,58% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Logo uczelni był to bardzo ważny symbol kultury organizacyjnej Akademii 
zarówno dla kadry naukowo-dydaktycznej, dla pracowników administracyjnych, jak 
i dla studentów. Zatem w tym przypadku nie ma znaczenia przyporządkowanie do 
grupy pracowniczej. 

W tabeli 18. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla maskotki uczelni jako 
symbolu kultury organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 18. Maskotka uczelni jako symbol kultury organizacyjnej Akademii Obrony 

Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Brak wskazań 1 1,37% 7 8,24% 2 0,74% 

Bardzo ważne 3 4,11% 4 4,71% 30 11,07% 

Ważne 5 6,85% 5 5,88% 36 13,28% 

Przeciętnie ważne 15 20,55% 22 25,88% 76 28,04% 

Mało ważne 23 31,51% 28 32,94% 67 24,72% 

Nieważne 26 35,62% 19 22,35% 60 22,14% 

Ogółem 73 100,00% 85 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Maskotka uczelni był to nieważny symbol kultury organizacyjnej Akademii dla 
kadry naukowo-dydaktycznej, natomiast dla pracowników administracyjnych był 
mało ważnym symbolem, a dla studentów był symbolem przeciętnie ważnym. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wymienione symbole, takie jak: 
przepustki i identyfikatory, odznaka honorowa, pierścień AON, godło i sztandar 
uczelni, medal pamiątkowy AON, odznaka absolwenta, pieczęć urzędowa oraz 
logo uczelni można zaliczyć do ważnych symboli, które są kojarzone z kulturą 
organizacyjną Akademii Obrony Narodowej i są dla niej istotne. Wyjątek stanowi 
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symbol – Maskotka uczelni, która niezależnie od przyjętego podziału na grupy 
pracownicze, nie stanowi ważkiego symbolu. Tym samym można wnioskować, iż 
podobne elementy kultury organizacyjne będą kojarzone z kulturą organizacyjną 
innych uczelni wyższych o profilu wojskowym. Na tej podstawie można wysnuć 
konkluzję, że następuje jednoznaczna identyfikacja symboli, które są związane  
z kulturą organizacyjną AON i można poczynić uogólnienie, że podobne symbole 
zostaną wskazane przy identyfikacji ich w odniesieniu do kultury organizacyjnej na 
szczeblu wojskowego szkolnictwa wyższego.  

 
Rytuały, wartości i tabu warunkujące kulturę organizacyjną w uczelni 

wojskowej 
Dokonując dalszej wnikliwej analizy uwarunkowań kultury organizacyjnej  

w wyższym szkolnictwie wojskowym w tabeli 19. zaprezentowano rozkład 
odpowiedzi dla rytuałów, które zdaniem autorski są najbardziej charakterystyczne 
dla Akademii Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 19: Rytuały w Akademii Obrony Narodowej 
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjn

y 

Student 

n % n % n % 

Sposoby powitania 35 4,85% 56 6,77% 81 3,08% 

Sposoby obrony prac dr i hab. 46 6,37% 37 4,47% 103 3,91% 

Przyjmowanie pracownika do pracy 15 2,08% 18 2,18% 19 0,72% 

Zwalnianie pracownika z pracy 17 2,35% 11 1,33% 15 0,57% 

Organizacja dnia pracy 31 4,29% 26 3,14% 117 4,44% 

Rozliczanie czasu pracy 18 2,49% 18 2,18% 57 2,16% 

Sposób dojazdu do pracy 12 1,66% 14 1,69% 146 5,54% 

Przyznawanie urlopów 13 1,80% 22 2,66% 15 0,57% 

Przyznawanie dodatkowych 
świadczeń 

33 4,57% 43 5,20% 60 2,28% 

Obchodzenie świąt AON 61 8,45% 70 8,46% 188 7,14% 

Obchodzenie świąt państwowych 49 6,79% 53 6,41% 202 7,67% 

Inauguracja roku akademickiego 58 8,03% 67 8,10% 208 7,90% 

Zakończenie roku akademickiego 57 7,89% 61 7,38% 196 7,44% 

Wizyty zagraniczne 35 4,85% 30 3,63% 150 5,69% 

Obchodzenie imienin, urodzin 
pracowników 

21 2,91% 10 1,21% 19 0,72% 

Informacje na stronie internetowej 
AON 

33 4,57% 58 7,01% 191 7,25% 

Wykorzystanie sprzętu biurowego 12 1,66% 8 0,97% 72 2,73% 

Okazywanie przepustek 45 6,23% 60 7,26% 227 8,62% 

Składanie meldunku przez oficera 
dyżurnego 

52 7,20% 53 6,41% 51 1,94% 
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Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjn

y 

Student 

n % n % n % 

Hejnał i wciągnięcie flagi 50 6,93% 48 5,80% 119 4,52% 

Przyznawanie stypendiów 9 1,25% 25 3,02% 195 7,40% 

Dni otwarte dla kandydatów 20 2,77% 39 4,72% 203 7,71% 

Ogółem 722 
100,00

% 
827 

100,00
% 

2634 
100,00

% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Respondenci stanowiący próbę badawczą uznali, że rytuałami, które 
najbardziej kojarzą im się z uczelnią, są: inauguracja roku akademickiego, 
okazywanie przepustek, obchodzenie świąt AON, zakończenie roku 
akademickiego, obchodzenie świąt państwowych, informacje na stronie 
internetowej Akademii, dni otwarte dla kandydatów, przyznawanie stypendiów, 
hejnał i wciągnięcie flagi, wizyty zagraniczne. Pozostałe wskazania stanowiły 
mniejszy udział w odpowiedziach respondentów. A zatem uznać należy, że 
rytuałem, który najbardziej kojarzy się z uczelnią w opinii kadry naukowo-
dydaktycznej i pracowników administracyjnych, jest obchodzenie świąt AON, a dla 
studentów jest to okazywanie przepustek.

10
 

W tabeli 20. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla wartości w Akademii 
Obrony Narodowej.  

 

Tabela nr 20: Wartości w kulturze organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej  
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Identyfikacja z misją uczelni 51 13,11% 62 14,32% 180 11,97% 

Nepotyzm 28 7,20% 31 7,16% 47 3,13% 

Patriotyzm 43 11,05% 31 7,16% 227 15,09% 

Zaspokajanie indywidualnych 
potrzeb 

33 8,48% 24 5,54% 95 6,32% 

Dominacja 27 6,94% 29 6,70% 90 5,98% 

Kontrolowanie 28 7,20% 31 7,16% 141 9,38% 

Racjonalność 29 7,46% 30 6,93% 128 8,51% 

Uporządkowanie 26 6,68% 32 7,39% 140 9,31% 

Sumienne wypełnianie 
obowiązków 

41 10,54% 47 10,85% 141 9,38% 

  

                                                           

10
 Od roku akademickiego 2013/2014 studenci, przy wejściu na teren Uczelni, mają obowiązek 
okazywać tylko legitymację potwierdzającą status studenta. 
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Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

Student 

n % n % n % 

Realizacja zadań 50 12,85% 65 15,01% 191 12,70% 

Zaspokajanie potrzeb 
interesantów 

33 8,48% 51 11,78% 124 8,24% 

Ogółem 389 100,00% 433 100,00% 1504 
100,00

% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Respondenci stanowiący próbę badawczą uznali, że wartościami, które 
najbardziej kojarzą im się z uczelnią, są: realizacja zadań, patriotyzm, identyfikacja 
z misją uczelni, sumienne wypełnianie obowiązków, zaspokajanie potrzeb 
interesantów, kontrolowanie, uporządkowanie. Można więc stwierdzić, że 
wartościami, które najbardziej kojarzą się z uczelnią, w opinii kadry naukowo-
dydaktycznej jest identyfikacja z misją uczelni, dla pracowników administracyjnych 
– realizacja zadań, a dla studentów jest to patriotyzm. 

W tabeli 21. zaprezentowano rozkład odpowiedzi dla tematów tabu  
w Akademii Obrony Narodowej. 

 

Tabela nr 7: Tematy tabu w Akademii Obrony Narodowej 
 

Kategorie 

Nauczyciel 
akademicki 

Pracownik 
administracyjny 

n % n % 

Wysokość wynagrodzenia 36 20,11% 62 33,16% 

Polityka awansów 28 15,64% 54 28,88% 

Życie prywatne pracowników 34 18,99% 19 10,16% 

Spożywanie alkoholu 24 13,41% 10 5,35% 

Relacje damsko-męskie 31 17,32% 16 8,56% 

Podział na żołnierzy i cywili 26 14,53% 26 13,90% 

Ogółem 179 100,00% 187 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Respondenci stanowiący próbę badawczą uznali, że wysokość wynagrodzeń, 
polityka awansów i życie prywatne pracowników to tematy, których nie porusza się 
w Akademii. Stwierdzić należy, że tematami tabu dla kadry naukowo-dydaktycznej 
są wysokość wynagrodzeń i życie prywatne pracowników, natomiast dla 
pracowników administracyjnych są to wysokość wynagrodzeń oraz polityka 
awansów. 

Podsumowując tę część rozważań należy podkreślić, że w obrębie rytuałów, 
które kształtują kulturę organizacyjną uczelni o charakterze wojskowym będą to 
typowe rytuały bezpośrednio związane z życiem uczelni, jej profilem. W przypadku 
wartości to również nastąpiła identyfikacja takich czynników, które 
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mogą stanowić podstawę do uogólnienia, że są one powszechne w szkolnictwie 
wyższym, a także szkolnictwie wojskowym, czyli identyfikacja z misją uczelni, 
realizacja zadań oraz patriotyzm. Jeśli chodzi o określenie tematów tabu, to 
również stanowią one kwintesencję funkcjonowania w społeczeństwie i przyjęcia 
pewnych ogólnych zasad dobrego wychowania, czyli nie podejmowania dyskusji 
na tematy dotyczące płac, życia prywatnego i polityki awansów przyjętych  
w uczelni. 

 
Podsumowanie 
Przeprowadzona analiza wyników badań empirycznych umożliwiła autorce 

artykułu wyłonienie uogólnień, wniosków i spostrzeżeń. Przystępując do pracy, 
postawiono problemy badawcze, który zostały wyrażone w postaci następujących 
pytań:  

1. Jakie są uwarunkowania kultury organizacyjnej w wyższym szkolnictwie 
wojskowym? 

2. Jaki jest typ klimatu organizacyjnego oraz typ kultury organizacyjnej  
w uczelniach wyższych o profilu wojskowym? 

3. Czy zasadne jest przyjęcie do analizy uwarunkowań kultury organizacyjnej 
uczelni wyższych o charakterze wojskowym modelu klinicznego  
E. Scheina? 

W wyniku przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż przyjęta na potrzeby 
artykułu typologia czynników, które kształtują kulturę organizacyjną uczelni 
wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wojskowych znalazła 
potwierdzenie empiryczne, co stanowi odpowiedź na sformułowane pytanie. 
Zarówno w przypadku Akademii Obrony Narodowej, jak również prawdopodobnie 
innych uczelni o profilu wojskowym należy stwierdzić, iż udało się zidentyfikować 
następujące czynniki, takie jak: symbole, sposoby komunikowania się, rytuały, 
wartości, mity oraz tabu. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że w każdej  
z tych uczelni publicznych w tym także w uczelniach wojskowych występują typowe 
czynniki, które mają wpływ na kulturę organizacyjną. Takie uwarunkowanie kultury 
organizacyjnej w wyższym szkolnictwie wojskowym wynika głównie z faktu, że 
mamy do czynienia ze specyficznym charakterem uczelni, ale jednocześnie nie 
wychodzącym poza ramy ogólnie przyjętych teorii zarządzania podejmujących 
próbę określenia czynników kształtujących kulturę organizacyjną w ogóle. 

Przyjęta na potrzeby badań oraz artykułu typologia klimatu organizacyjnego 
oraz typologia kultury organizacyjnej pozwoliła na ich zidentyfikowanie na 
przykładzie Akademii i umożliwiła poczynienie uogólnienia, że zapewne w innych 
uczelniach będzie panowała mieszanka różnych typów klimatu organizacyjnego  
co jest wypadkową specyfiki i funkcjonowania uczelni w ogóle. Mimo że  
w literaturze przedmiotu przyjmuje się jednoznaczną typologię należy wysnuć 
wniosek, że w rzeczywistym funkcjonowaniu organizacji, jaką jest uczelnia wyższa, 
nie jest to element, który da się jasno określić. 

W artykule autorka dowołała się do modelu klinicznego E. Scheina, co wydaję 
się, jak najbardziej zasadne, ponieważ wprowadzenie podziału artefaktów na: 
językowe, behawioralnie i językowe, pozwoliły na dokładne wyspecyfikowanie 
elementów właściwych tylko uczelniom wojskowym. 
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Konkludując zatem całość podjętych rozważań należy stwierdzić, że 

uwarunkowania kultury organizacyjnej w odniesieniu do wyższego szkolnictwa 
wojskowego są zgodne z teorią zarządzania i dociekań związanych z kulturą 
organizacyjną w ogóle. Pomimo specyficznego i wyjątkowego charakteru, uczelnie 
wojskowe w ogóle – a szczególnie Akademia Obrony Narodowej – wpisują się  
w przyjęte nurty teoretyczne. 

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia rozważania autorki na temat identyfikacji czynników, które 

kształtują kulturę organizacyjną w wyższym szkolnictwie wojskowym. Autorka 
dokonała wnikliwej analizy czynników kształtujących kulturę organizacyjną  
takich jak symbole, sposoby komunikowania się, rytuały, wartości, mity i tabu  
na przykładzie Akademii Obrony Narodowej jako najstarszej uczelni wojskowej. 
Autorka odwołała się również do proponowanego przez E. Scheina modelu 
klinicznego, na podstawie którego dokonano próby identyfikacji artefaktów: 
językowych, behawioralnych i fizycznych. Został również określony typ klimatu oraz 
typ kultury organizacyjnej, który można odnieść w szerszym kontekście do szkół 
wyższych o profilu wojskowym. 

 
Summary 
The article presents an author's reflections about the identification of the 

factors that shape the organizational culture of higher education in the military. The 
author has study of the factors that influence on organizational culture such as 
symbols, means of communication, rituals, values, myths and taboos on the 
example of the National Defense University as the oldest military academy. The 
author appealed to the E. Schein clinical model, which was an attempt to identify 
artifacts: linguistic one, behavioral one and physical one. The type of climate and 
the type of organizational culture, which can be applied in a broader context to 
higher education military profile had been specified as well. 
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POSTRZEGANIE ISTOTY KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH 
PRZEZ BADANYCH NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW 

 
 

(…) Autorytet współczesnej szkoły i współczesnego nauczyciela 
budujemy na funkcjach kognitywnych i poznawczych, 

czyniąc to wbrew regułom logiki i sensu, 
dziwiąc się przy tym zjawiskom kryzysu systemów edukacyjnych.

1
 

Henryka Kwiatkowska 

 
Wprowadzenie 
W prezentowanym tekście przyjmuję tezę, że jedynie nauczyciel 

kompetentny emocjonalnie jest w stanie wprowadzić ucznia – młodego 
człowieka – w trudny i nieprzewidywalny świat, który Umberto Eco nazywa 
światem niebezpiecznym. Ów ponowoczesny świat to, epoka permanentnego 
przejścia, w której ścierają się konfliktowe rzeczywistości – stara i nowa.

2
 

Zgodnie z powyższym zasadna jest analiza sądów nauczycieli gimnazjów  
w kwestii ich postrzegania istoty kompetencji emocjonalnych. Bycie kompetentnym 
oznacza wszakże wiedzieć, potrafić i prezentować właściwą postawę. 

Odwołując się do funkcjonujących w literaturze definicji kompetencji 
emocjonalnych, a także w odniesieniu do definicji kompetencji w ogóle, w tekście 
przyjęto, iż kompetencje emocjonalne to: nabyte w toku rozwoju, świadomie 
ujawniane na wyznaczonym przez społeczne standardy poziomie, obserwowane 
przez innych i powtarzane umiejętności: spostrzegania, oceny i ekspresji emocji; 
regulowania emocji u siebie i innych oraz wykorzystywania emocji jako czynników 
wspomagających myślenie i działanie.

3
 

 
Założenia metodologiczne badań własnych 
Tekst traktuje o postrzeganiu istoty kompetencji emocjonalnych nauczycieli 

gimnazjów. W przeprowadzonych badaniach empirycznych zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego.

4
 Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę,  

w obrębie której opracowano i zastosowano kwestionariusz ankiety. W niniejszym 
tekście wykorzystano odpowiedzi nauczycieli gimnazjów na pytania ankietowe. 

                                                           

1
 H. Kwiatkowska, Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki. Warszawa 1997, s. 51 

2
 U. Eco, Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996, s. 91 

3
 Pojęcie kompetencja wyprowadzam z definicji i struktury tejże kategorii przedstawionej przez  
M. Czerepaniak-Walczak. M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy 
emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin 1995; Zainteresowanych strukturą kompetencji 
emocjonalnych odsyłam m.in. do następującej literatury: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna. 
Poznań 1997; M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. 
Warszawa 2008; T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań 1998;  
S. Simmons, J. C. Simmons, Jak określić inteligencję emocjonalną. Poznań 2001 

4
 Zob. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.  
Warszawa 2001, s. 79-82 
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Badaniami zostało objętych 153 nauczycieli czynnych zawodowo w województwie 
podlaskim (powiat białostocki i moniecki). Wśród grupy osób badanych znaleźli się 
nauczyciele o różnym stażu zawodowym, stopniu awansu, profilu kształcenia. 

Założenie badawcze stanowiło przekonanie o nadawaniu przez nauczycieli 
niskiej rangi kompetencjom emocjonalnym na tle innych kompetencji zawodowych 
(merytorycznych, wychowawczych, dydaktyczno-metodycznych). 

 
Analiza wyników badań 
Badani nauczyciele w kwestionariuszu ankiety nadawali rangę poszczególnym 

kompetencjom własnego zawodu (kompetencjom merytorycznym, dydaktyczno-
metodycznym, wychowawczym i emocjonalnym). Okazuje się, że kompetencje 
emocjonalne nie znajdują wyraźnej aprobaty w pracy nauczyciela gimnazjum.  
Aż 81,7% wszystkich badanych uznaje je za najmniej ważne w wykonywaniu 
swego zawodu (wykres nr 1). 

Nauczyciele na starcie zawodowym – stażyści – nie nadają kompetencjom 
emocjonalnym szczególnego znaczenia. Można zatem mniemać, że podczas 
kształcenia wstępnego nie poświęcono należytej uwagi tym zagadnieniom. Irena 
Przybylska stwierdza, iż 360 godzin przeznaczonych na przygotowanie 
psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne nauczycieli nie (dop. K. S.) 
wystarcza, aby „wyposażyć” nauczycieli w kompetencje niezbędne do pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, nie mówiąc już o rozwijaniu tak delikatnej, ludzkiej 
sfery, jaką są emocje.

5
 

Uzasadniając ważność różnych kompetencji w pracy nauczyciela badani 
piszą, że nauczyciel powinien być przede wszystkim dobrym wykładowcą – takie 
są oczekiwania uczniów i ich rodziców lub: od wiedzy zależą wszystkie pozostałe 
kompetencje. Zatem najbardziej doceniają wartość kompetencji merytorycznych. 

Tylko 2% nauczycieli mianowanych i 0,7% dyplomowanych nadało najwyższą 
rangę kompetencjom emocjonalnym. Przy uzasadnianiu swoich wyborów 
respondenci stwierdzali, że: 

- nauczyciel musi być osobą dojrzałą emocjonalnie, zintegrowaną (duch, 
intelekt, emocje, ciało); 

- nie są tak ważne zdolności akademickie, o wiele ważniejsze  
są oddziaływania wychowawcze; 

- empatia ma siłę zbawczą. 
Sądzę, że tylko nieliczna grupa nauczycieli wraz z osiąganiem coraz 

wyższych stopni awansu zawodowego dostrzega potrzebę własnej edukacji 
emocjonalnej, co w sposób oczywisty przekłada się na edukowanie w tej sferze 
swoich uczniów. Być może w trakcie procesu samokształcenia lub innych form 
doskonalenia zawodowego (kursów, warsztatów) ci nieliczni badani zwrócili uwagę 
na rolę emocji w życiu współczesnego – zwłaszcza młodego – człowieka. 

 
 
 

                                                           

5
 I. Przybylska, Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży. 
Katowice 2007, s. 230 
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Wykres nr 1: Stopień ważności kompetencji emocjonalnych (wg zmiennej „stopień 

awansu zawodowego” – w %). 
 

 
Źródło: badania własne. 
 

Okazuje się, że zmienna niezależna jaką jest płeć badanych ma znikome 
znaczenie w dokonywanych przez badanych wyborach (wykres nr 2). Niemal 6% 
5,9% badanych kobiet nadało kompetencjom emocjonalnym pierwszą i drugą 
rangę. Wprawdzie nauczyciele płci męskiej nie uznają tychże za wyjątkowo ważne 
w swojej pracy, ale 2% badanych z tej grupy nadało im drugą – również dość 
wysoką rangę. 

 

Wykres nr 2: Stopień ważności kompetencji emocjonalnych (wg zmiennej „płeć” –  

w %). 
 

 
Źródło: badania własne. 
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Pierwszą i drugą – dość wysoką – rangę kompetencjom emocjonalnym 

przyznało 2% nauczycieli po studiach podyplomowych oraz 5,9% nauczycieli  
z wykształceniem magisterskim (wykres nr 3). Nauczyciele z wykształceniem 
licencjackim w ogóle nie dostrzegają znaczenia kompetencji emocjonalnych  
w swojej pracy zawodowej nadając im trzecią i czwartą rangę. Można zakładać,  
że programy kształcenia na wyższych poziomach kształcenia są w większym 
stopniu przesycone ideą kształtowania i rozwijania kompetencji emocjonalnych,  
co prawdopodobnie nie znajduje miejsca na studiach licencjackich. 

 

Wykres nr 3: Stopień ważności kompetencji emocjonalnych (wg zmiennej 

„wykształcenie” – w %). 
 

 
Źródło: badania własne. 
 

Trudny do zrozumienia jest fakt badawczy, iż ci sami respondenci, którzy nie 
uznają kompetencji emocjonalnych za ważne w swojej pracy w kolejnym pytaniu 
kwestionariusza: Z jaką sferą mają, Pani/Pana zdaniem, uczniowie gimnazjów,  
w szczególnej fazie wieku dorastania, najwięcej problemów? ustawiają hierarchię 
ważności zupełnie odwrotnie (tabela nr 1). Tylko 2,6% badanych nadaje 
kompetencjom emocjonalnym rangę 1, podczas gdy 62,7% wskazuje problemy 
uczniów w sferze emocji za najbardziej znaczące. Porównywalnie 81,7% 
nauczycieli nadaje kompetencjom emocjonalnym rangę 4, natomiast problemy 
emocjonalne gimnazjalistów jako najmniej ważne zauważa 9,2% badanych. Można 
jedynie przypuszczać, że nauczyciele w ogóle, podobnie jak współcześni ludzie, 
bardzo nieporadnie „poruszają się” po obszarze emocji, wielu kwestii z tego 
zakresu po prostu nie rozumiejąc – stąd taka zaskakująca ambiwalencja. 
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Tabela nr 1: Rangi nadawane przez nauczycieli znaczeniu kompetencji 

emocjonalnych i problemom uczniów gimnazjów w sferze emocji (w%). 
 

Stopień 
awansu 

zawodowego 

Znaczenie kompetencji 
emocjonalnych 

Problemy gimnazjalistów w 
sferze emocji 

O
g

ó
łe

m
 

R
a

n
g

a
 1

 

R
a

n
g

a
 2

 

R
a

n
g

a
 3

 

R
a

n
g

a
 4

 

R
a

n
g

a
 1

 

R
a

n
g

a
 2

 

R
a

n
g

a
 3

 

R
a

n
g

a
 4

 

Dyplomowany 0,7 2 2,6 22,9 22,2 1,3 1,3 3,3 28,1 

Mianowany 2 2 1,3 33,3 24,2 9,8 0,7 3,9 38,6 

Kontraktowy - 0,7 2,6 17,6 8,5 11,1 - 1,3 20,9 

Stażysta - 0,7 3,9 7,8 7,8 3,3 0,7 0,7 12,4 

Ogółem 2,6 5,2 10,5 81,7 62,7 25,5 2,6 9,2 100 

Źródło: badania własne. 
 

Zarysowuje się pożądana prawidłowość, że wraz ze wzrostem stopnia 
awansu zawodowego nauczyciele coraz bardziej dostrzegają u uczniów problemy 
emocjonalne. Być może nauczyciele na starcie zawodowym nadmiernie 
koncentrują się na innych kłopotach uczniowskich np.: związanych z uczeniem się 
czy nabywaniem nowych umiejętności? Sfera emocji należy przecież do bardzo 
delikatnych sfer życia człowieka. Nie da się jednoznacznie emocji sprawdzić, 
ocenić, nie sposób dostrzec ich i zbadać wymiernymi narzędziami, zatem 
początkującym, dopiero adaptującym się w zawodzie nauczycielom wydawać się 
mogą mniej ważne. 

 

Wykres nr 4: Problemy emocjonalne gimnazjalistów wskazywane przez nauczycieli 

(wg zmiennej „stopień awansu zawodowego – w %). 
 

 
Źródło: badania własne. 
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Pomimo, iż nauczyciele dostrzegają problemy uczniów w sferze emocjonalnej 

nadając im w kwestionariuszu ankiety pierwszą rangę, nie czują się odpowiedzialni 
za rozwiązywanie tych problemów. Zgodnie uznają, że powinni kształtować  
u swoich uczniów sferę wiedzy i umiejętności. Tymczasem obowiązkiem 
kształtowania sfery emocjonalnej obarczają rodziców. Aż 96% badanych wymieniło 
ich na pierwszym miejscu w pytaniu: Kto, przede wszystkim, powinien u uczniów 
kształtować (…) sferę emocji? Na drugim miejscu umiejscawiany był pedagog, 
dalej wychowawca, nauczyciel zaś widoczny był tylko w 10,5% wypowiedzi  
i to na trzecim miejscu (wykres nr 5). Oznacza to, że pracujący nauczyciele 
gimnazjów nie upatrują swojej osoby w miejscu edukatorów emocjonalnych, nawet 
gdy 62% z nich nadaje tym problemom pierwszą rangę. 

  

Wykres nr 5: Osoby odpowiedzialne za kształtowanie sfery emocjonalnej uczniów 

gimnazjów (wg wskazań nauczycieli – w %). 
 

 
Źródło: badania własne. 
 

Interesującym fragmentem badań jest sposób definiowania przez nauczycieli 
gimnazjów kompetencji emocjonalnych. Pomimo krótkiego wyjaśnienia znaczenia 
tych kompetencji w treści pierwszego pytania kwestionariusza, nauczyciele 
wypowiadali się bardzo różnie pytani w piątym punkcie o ich rozumienie. 

Dla przypomnienia – w części teoretycznej zdefiniowałam, że kompetencje 
emocjonalne to nabyte w toku rozwoju, świadomie ujawniane na wyznaczonym 
przez społeczne standardy poziomie, obserwowane przez innych i powtarzane 
umiejętności spostrzegania, oceny i ekspresji emocji, regulowania emocji własnych 
i innych ludzi oraz wykorzystywania emocji jako czynników wspomagających 
myślenie i działanie. 

Okazało się, że tylko 13,7% badanych postrzega istotę kompetencji 
emocjonalnych zbieżnie z przyjętą definicją. 
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Nauczyciele pytani: Co znaczy, Pani/Pana zdaniem, być nauczycielem 

kompetentnym emocjonalnie? piszą o konieczności rozpoznawania i nazywania 
własnych uczuć oraz uczuć innego człowieka, panowaniu nad uczuciami, 
umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych – zwłaszcza uczniów. 
Wypowiedzi tych nauczycieli charakteryzują się znajomością poruszanej 
problematyki i dojrzałością w formułowaniu definicji. Zdaniem badanych w tej 
grupie być nauczycielem kompetentnym emocjonalnie to: 

 znać swoje emocje i swoje reakcje, umieć radzić sobie z emocjami, potrafić 
opanować emocje uczniów, wczuć się w sytuację drugiego człowieka  
i uwrażliwiać uczniów na innych ludzi; 

 potrafić wyciszać i wzbudzać emocje, umieć wpłynąć na stosunek 
emocjonalny do ludzi i wartości, rozwiązywać konflikty między uczniami  
i między nauczycielem i uczniami; 

 być komunikatywnym, potrafić rozróżniać własne uczucia oraz panować 
nad nimi, potrafić utożsamiać się z inną osobą (uczniem). 

Znaczna grupa nauczycieli wyjaśniając termin kompetencje emocjonalne 
„balansowała na obrzeżach” prawidłowej definicji. W tych opisach można odnaleźć 
tylko pewne, bardzo fragmentaryczne, części mieszczące się w zarysowanej 
strukturze tychże kompetencji. 

Najwięcej sądów mieści się w komponencie dotyczącym regulacji 
emocjonalnej (32,7% badanych), mającej między innymi na celu panowanie nad 
emocjami własnymi oraz innych ludzi poprzez moderację emocji negatywnych  
i wzmacnianie przyjemnych, bez tłumienia lub przeceniania, informacji, które mogą 
one w sobie nieść. W tym obszarze znajdują się również umiejętności związane  
z świadomym zaangażowaniem się w emocje lub odłączeniem od nich czy też 
właściwe nimi kierowanie. Zdaniem tej grupy respondentów być nauczycielem 
kompetentnym emocjonalnie oznacza: 

 być opanowanym, empatycznym; 

 być spokojnym, radzić sobie ze stresem; 

 być otwartym na potrzeby uczniów, cierpliwym, zrównoważonym; 

 panować nad swoimi emocjami; 

 nie przekładać swoich emocji na ucznia; 

 potrafić wczuć się w sytuację ucznia; 

 umieć kierować emocjami ucznia. 
Śladowa ilość badanych nauczycieli (1,3%) odwołuje się do umiejętności 

spostrzegania, oceny i ekspresji emocji. Najwięcej sądów koncentrowało się  
na umiejętności rozróżniania emocji u uczniów. 

Komponent struktury kompetencji emocjonalnych mówiący o wykorzystywaniu 
emocji jako czynnika wspomagającego myślenie i działanie nie znalazł 
odzwierciedlenia w wypełnionych przez nauczycieli gimnazjów kwestionariuszach 
ankiety. Okazuje się zatem, że „informacje” emocjonalne nie są brane pod uwagę 
jako sygnał do działania. A przecież celem emocji jest poruszenie tobą – abyś 
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zadawał pytania, szukał wyjaśnień, uczył się i powiększał swoje możliwości, 
podejmował działania czy wyrażał opinie.

6
 Skoro od lat pedeutologia postuluje  

o nauczyciela kreatywnego, na wskroś innowacyjnego i twórczego, to wydaje się, 
że umiejętności emocjonalne są w niewystarczającym stopniu traktowane jako 
stymulatory takich pożądanych zachowań. 

Część opisów respondentów (6,5%) wprawdzie zawiera przymiotnik 
„emocjonalny” w różnych konfiguracjach, ale są to sformułowania „puste”, 
bezprzedmiotowe i nie świadczą w żadnej mierze o wiedzy badanych w tym 
zakresie. Jakimi cechami bowiem miałby charakteryzować się nauczyciel: 

 dojrzały emocjonalnie; 

 uporządkowany emocjonalnie; 

 inteligentny emocjonalnie; 

 radzący sobie z emocjami? 
Niemal co piąty nauczyciel (21,6%) nawiązuje w swojej treści do kompetencji 

wychowawczych, dotyczących różnych sposobów oddziaływania na uczniów. 
Według nich bycie kompetentnym emocjonalnie oznacza: 

 być autorytetem; 

 być wyrozumiałym dla uczniów; 

 umieć rozwiązywać kłopoty uczniów; 

 odpowiednio reagować na sytuacje trudne; 

 słuchać uczniów. 
Niewielka grupa badanych (4,6%) myliła kompetencje emocjonalne  

z dydaktyczno-metodycznymi. Ich zdaniem nauczyciel kompetentny emocjonalnie 
powinien: 

 obiektywnie oceniać; 

 być profesjonalistą w swojej dziedzinie. 
Niektóre wypowiedzi nauczycieli nie mają nic wspólnego z przyjętą definicją 

kompetencji emocjonalnych. Okazuje się, że 5,3% badanych nie ma żadnej  
wiedzy o umiejętnościach związanych ze spostrzeganiem, oceną emocji, ich 
komunikowaniem, regulacją czy wykorzystywaniem emocji do myślenia i działania. 
Niektóre opisy są dość zaskakujące, inne nawet żenujące i nie świadczące 
pozytywnie o sylwetce współczesnego nauczyciela. Respondenci w tej nielicznej 
„szczęśliwie” grupie twierdzą, że nauczyciel kompetentny emocjonalnie to taki, 
który: 

 jest wypoczęty; 

 ma indywidualne cechy; 

 jest tolerancyjny; 

 jest człowiekiem; 

 jest aktorem. 
7,8% badanych na pytanie o rozumienie sylwetki nauczyciela kompetentnego 

emocjonalnie odpowiada wprost: nie wiem. Taka „rozbrajająca” szczerość skłania 
do myślenia. Dlaczego nauczycieli początku drugiej dekady XXI wieku nie 
interesuje fenomen, który od czasu wydania przez Daniela Golemana książki 

                                                           

6
 R. K. Cooper, A. Sawaf, EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Warszawa 2000,  
s. 79 
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Inteligencja emocjonalna zastanawia, niepokoi, a nawet bulwersuje, cały świat  
(nie tylko świat nauk psychologicznych czy pedagogicznych)? 

 
Wnioski i podsumowanie 
Okazuje się, że kompetencje emocjonalne nie znajdują wyraźnej aprobaty  

w pracy nauczyciela gimnazjum. Badani nauczyciele, pomimo iż zauważają wśród 
swoich wychowanków znaczne problemy natury emocjonalnej, uznają  
te kompetencje za najmniej ważne w wykonywaniu swego zawodu (w zestawieniu 
z kompetencjami merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi i wychowawczymi). 
Ponadto nauczyciele gimnazjów nadal tkwią w przekonaniu, że o ich wartości 
decyduje funkcja addytywna (bycie dobrym wykładowcą znającym przedmiot, 
którego naucza). Taki typ świadomości daleki jest od słynnej tezy D. Golemana,  
że sukces życiowy (zarówno nauczyciela, jak i człowieka w ogóle) zależy nie tylko 
od intelektu, co, w głównym stopniu, od kompetencji emocjonalnych.

7
 

Badania dowiodły, iż nauczyciele w zasadzie dostrzegają problemy uczniów  
w sferze emocjonalnej, jednakże nie czują się odpowiedzialni za ich 
rozwiązywanie. Zgodnie uznają, że powinni kształtować u swoich uczniów sferę 
wiedzy i umiejętności. Tymczasem obowiązkiem kształtowania sfery emocjonalnej 
obarczają w głównej mierze rodziców. Ów wniosek koresponduje z niskim 
poziomem rozumienia przez nauczycieli gimnazjów istoty kompetencji 
emocjonalnych. Tylko co jedenasty badany nauczyciel postrzega kompetencje 
emocjonalne adekwatnie do ich definicji naukowej. 

Dojrzewamy i nabywamy umiejętności w sferze kompetencji emocjonalnych, 
które są zakorzenione w kontekście kulturowym. Chcemy mądrze kierować 
własnym życiem gwarantując powodzenie w wybranych obszarach 
funkcjonowania. Jednakże, aby osiągnąć ową mądrość, niezbędne jest nabycie 
kompetencji emocjonalnych. Są to nowe spojrzenia na sylwetkę współczesnego 
nauczyciela, jednakże, jak podkreślał Zbigniew Kwieciński w apelu skierowanym 
do uczestników jednego ze Zjazdów Pedagogicznych, dziś potrzeba nam „nowego 
pokolenia odpowiedzialnych ryzykantów”, pokolenia gotowego do budowania 
„porządnego społeczeństwa”, otwartego i permanentnie uczącego się. 

W związku z tym zarówno w procesie kształcenia wstępnego, jak też 
doskonalenia zawodowego, student, czy też rozwijający się w zawodzie 
nauczyciel, powinien uczestniczyć w organizowanych (symulowanych) sytuacjach, 
stwarzających okazje do rozwiązywania problemów natury emocjonalnej,  
np.: rozpoznawania, nazywania i komunikowania emocji (szczególnie emocji 
negatywnych); nabywania umiejętności regulowania emocji, ukierunkowywania ich 
na interpretację znaczenia, zdolność przewidywania ewentualnych zmian stanów 
emocjonalnych czy też emocjonalnego wspomagania myślenia i twórczego 
działania. Stawianie takich problemów owocowałoby rozwojem samodzielności 
poznawczej i egzystencjalnej niezbędnej do radzenia sobie w naturalnych, a więc 
niezwykle nieprzewidywalnych, warunkach życia szkolnego. 

Przed poważnymi wyzwaniami stoi również kadra naukowo-dydaktyczna 
uczelni pedagogicznych. Dziś wymaga się od nauczycieli akademickich rewizji 
odwiecznego, tradycyjnego, konserwatywnego procesu „wykładanie-studiowanie” 

                                                           

7
 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań 1999, s. 80-81 
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oraz krytycznej analizy różnorodnych aspektów edukacji (…) (jej specyfiki, rangi, 
funkcji, zadań, w powiązaniu z różnorodnymi kontekstami natury dalekiej i bliskiej 
oraz przyczyn i charakteru wielo-rodnych jej kryzysów.

8
 

Należałoby zwrócić szczególną uwagę na proces doskonalenia kompetencji 
nauczycielskich. Ponieważ współczesny świat wyznaczany jest przez zmienność, 
niejednoznaczność, nieprzewidywalność, w związku z tym potrzebne jest 
przesunięcie akcentu z instytucjonalnych/ministerialnych wymogów rozwijania 
kwalifikacji i kompetencji nauczycielskich w ramach pokonywania kolejnych etapów 
awansu zawodowego, na rzecz doskonalenia pozainstytucjonalnego, na rzecz 
samokształcenia wypływającego z aktualnych potrzeb dydaktyczno-
wychowawczych, wreszcie na rzecz samokształcenia płynącego z wewnętrznych 
pobudek i potrzeb nauczyciela-pedagoga. 

Rewizji należałoby także poddać tematykę podejmowaną w ramach 
instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sytuacji, gdy 
wzrasta zjawisko agresji wśród nastolatków, młody człowiek doświadcza frustracji, 
depresji, gdy nie radzi sobie z własnymi emocjami, wskazane jest priorytetowe 
traktowanie problematyki rozwijania kompetencji emocjonalnych. Powinna ona 
znajdować miejsce nadrzędne wśród różnych form doskonalenia (kursów, 
warsztatów, seminariów, forów dyskusyjnych itp.), w których nauczyciele mogliby 
brać aktywny, czynny udział. 

 
Streszczenie 
Tekst traktuje o postrzeganiu istoty kompetencji emocjonalnych nauczycieli 

gimnazjów. W przeprowadzonych badaniach empirycznych zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę,  
w obrębie której opracowano i zastosowano kwestionariusz ankiety. W niniejszym 
tekście wykorzystano odpowiedzi nauczycieli gimnazjów na pytania ankietowe. 
Badaniami zostało objętych 153 nauczycieli czynnych zawodowo w województwie 
podlaskim (powiat białostocki i moniecki). Wśród grupy osób badanych znaleźli się 
nauczyciele o różnym stażu zawodowym, stopniu awansu, profilu kształcenia. 

Założenie badawcze stanowiło przekonanie o nadawaniu przez nauczycieli 
niskiej rangi kompetencjom emocjonalnym na tle innych kompetencji zawodowych 
(merytorycznych, wychowawczych, dydaktyczno-metodycznych). 

Okazuje się, że kompetencje emocjonalne nie znajdują wyraźnej aprobaty  
w pracy nauczyciela gimnazjum. Badani nauczyciele, pomimo iż zauważają wśród 
swoich wychowanków znaczne problemy natury emocjonalnej, uznają  
te kompetencje za najmniej ważne w wykonywaniu swego zawodu (w zestawieniu 
z kompetencjami merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi i wychowawczymi). 

 
Summary 
The text attempts to the perception of the essence of emotional competence 

lower secondary school teachers. 153 of professionally active teachers were 
researched in the podlaskie province. The group included teachers of various work 
experience, level of professional advance and of various specialization. 

                                                           

8
 W. Prokopiuk, Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków 2010, s. 414 
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Establishment of research was the belief of the broadcasting teachers rank 

low emotional competence to other professional skills (substantive, educational, 
didactic and methodological). 

It turns out that emotional competence are not expressly approved in junior 
high school teacher. The surveyed teachers, although notice of their pupils 
significant emotional problems, consider these powers as the least important  
in the exercise of his profession (in combination with functional constituencies, 
educational and methodological and educational). 
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EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
W SZKOLE WYŻSZEJ – PRÓBA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW  
 
 

Jakość kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej  
W ostatnich latach europejskie kształcenie w szkołach wyższych 

organizowane jest w oparciu o Strategię Lizbońską oraz Proces Boloński. Według 
pierwszego dokumentu rolą szkół wyższych jest zapewnienie kapitału ludzkiego do 
realizacji koncepcji Gospodarki Opartej na Wiedzy. Absolwenci szkół wyższych 
powinni zostać wyposażeni w wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, 
przydatne gospodarczo i społecznie. Proces Boloński miał zaś na celu pomoc 
krajom europejskim w rozwiązaniu głównych problemów społeczeństwa  
i gospodarki poprzez dokonanie zmian w edukacji. Według założeń powinien on 
przyczynić się min. do: dostosowania systemu szkolnictwa wyższego do rynku 
pracy, wykształcenia aktywnych obywateli, rozwoju systemu kształcenia przez całe 
życie. Zarówno Strategia Lizbońska jak i Proces Boloński dużą uwagę skupiły na 
zagadnieniach dotyczących jakości kształcenia w szkołach wyższych, która stała 
się priorytetem. 

Jakość kształcenia w szkole wyższej od wielu lat jest przedmiotem 
wieloaspektowych działań międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Jednak 
dotychczas nie ma uniwersalnego rozumienia jakości w szkolnictwie wyższym ani 
jednoznacznej definicji jakości kształcenia w szkole wyższej.

1
 Można natomiast 

wyróżnić czynniki wpływające na nią, do których zalicza się przede wszystkim: 
właściwie przygotowane programy studiów, doświadczoną kadrę naukowo-
dydaktyczną, nowoczesną strukturę dydaktyczno-naukową oraz sprawnie 
działający system oceny i kontroli jakości kształcenia.

2
 Do oceny funkcjonowania 

uczelni i jakości kształcenia stosuje się cztery modele przydatne dla różnych grup 
interesariuszy. Są to: samoocena kontrolowana przez instytucję zewnętrzną, 
ocena szkoły prowadzona przez instytucję zewnętrzną, samoocena, ocena 
kompetencji zdobytych przez studentów w trakcie nauki.

3
 Każdy z modeli 

wykorzystuje specyficzne narzędzia pomiaru jakości. Nie wypracowano dotychczas 
narzędzi uniwersalnych.  

Idea zrównoważonego rozwoju zakładająca równowagę pomiędzy rozwojem 
społecznym, gospodarczym i środowiskiem przyrodniczym jest uznawana przez 
wspólnotę międzynarodową za przewodnią ideę ludzkości

4
 (Dokumenty Końcowe 

Konferencji Narodów Zjednoczonych, 1993). Dużą rolę w jej propagowaniu 
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 M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, (w:) 
Przybylski, Szwed (red.): Ewaluacja jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – metody, narzędzia, 
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przypisuje się szkołom wyższym. Według Strategii Edukacji dla Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, szkoły wyższe mają szereg zadań do wykonania w tym obszarze. 
Do jednych z najważniejszych należy przygotowanie wysoko wykwalifikowanej 
kadry dydaktycznej do prowadzenia formalnej i nieformalnej edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz wyposażenie specjalistów różnych dziedzin i osób 
podejmujących decyzje w wiedzę i umiejętności dotyczące zrównoważonego 
rozwoju. Powinny one także mieć znaczący udział w kształtowaniu i podnoszeniu 
świadomości społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju. Spoczywa na 
nich również zadanie przygotowania studentów do krytycznego, twórczego 
myślenia oraz podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i globalnego

5
 

(Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Strategia Edukacji dla Zrównoważonego 
Rozwoju, 2008, Gajuś-Lankamer, Wójcik, 2009). Wobec powyższego dobra jakość 
kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych jest istotna 
dla studentów zdobywających kwalifikacje do pracy w różnych zawodach, w tym  
w zawodzie nauczyciela, absolwentów poszukujących pracy, pracodawców, w tym 
dyrektorów szkół, a także dla całej społeczności. Wysoka jakość kształcenia zależy 
od nasycenia programów studiów treściami dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju, poziomu wiedzy nauczycieli akademickich na temat problematyki 
zrównoważonego rozwoju oraz ich postaw. Dużą rolę w procesie kształcenia 
odgrywa także baza dydaktyczna wspierająca tę edukację oraz przestrzeganie 
zasad zrównoważonego rozwoju w instytucji kształcącej.

6
 Ocena jakości 

kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna podlegać monitorowaniu 
w oparciu o rzetelny system oceny i kontroli jakości. Należy do tego wykorzystać 
wskaźniki uwzględniające powyższe czynniki wpływające na jakość edukacji. 

 
Badanie jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju w UMCS 

w Lublinie oraz Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku  
Celem badań było określenie jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego 

rozwoju w szkołach wyższych na kierunkach kształcących nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych, na podstawie wybranych wskaźników jakości kształcenia i ocena 
ich przydatności w szkole wyższej.  

W związku z tym w pierwszym etapie badań określono stan świadomości 
nauczycieli akademickich wobec wybranych problemów zrównoważonego rozwoju. 
Wyniki badań świadomości stanowią tło do analizy przyjętych wskaźników jakości 
kształcenia w szkole wyższej i pozwalają na pełniejsze wnioskowanie. Badanie 
przeprowadzono z użyciem kwestionariusza opracowanego na podstawie wyników 
ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa.

7
 Poziom 

                                                           

5
 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa 
2008; E. Gajuś-Lankamer, A.M. Wójcik, Potrzeba i warunki kształcenia dla zrównoważonego rozwoju 
w szkole wyższej, (w:) Sitarska, Jankowski, Droba (red.): Wiedza, umiejętności, postawy a jakość 
kształcenia w szkole wyższej. Siedlce 2009, s. 295-300 

6
 E. Gajuś-Lankamer, A.M. Wójcik, Education for sustainable development. Theory – Practice – 
Research. Lublin 2013 

7
 A. Bołtromiuk, Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju, „Problemy 
ekorozwoju”, 2010, vol.5, nr 2, s. 107-116; A. Bołtromiuk, Zrównoważony rozwój w percepcji 
 polskiego społeczeństwa, (w:) Poskrobko (red.): Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Materiały do 
studiowania. Białystok 2010, s. 53-75; A. Bołtromiuk, T. Burger, Polacy w zwierciadle ekologicznym. 
Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Warszawa 2008 
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świadomości nauczycieli akademickich na temat zrównoważonego rozwoju 
oszacowano na podstawie wyników deklaracji i odpowiedzi na pytania ankietowe 
dotyczące: 

 znajomości pojęcia „rozwój zrównoważony”; 

 źródeł wiedzy o zrównoważonym rozwoju; 

 indywidualnych zachowań prośrodowiskowych; 

 postrzegania zagrożeń dla środowiska lokalnego i globalnego; 

 preferowanych wartości – środowisko, społeczeństwo, gospodarka, rozwój 
zrównoważony. 

Poziom wskaźników jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju 
oszacowano w drugim etapie badań na podstawie wyników procentowych badania 
ankietowego nauczycieli akademickich. Do wskaźników jakości kształcenia 
studentów na rzecz zrównoważonego rozwoju zaliczono. 

 odsetek nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne zawierające treści 
zrównoważonego rozwoju; 

 odsetek nauczycieli oceniających, jako wystarczające, wyposażenie sal 
dydaktycznych w środki ułatwiające edukację na rzecz zrównoważonego 
rozwoju;  

 odsetek nauczycieli posiadających wiedzę na temat pozaprogramowych 
przedsięwzięć (np. projektów, szkoleń, kursów) dla studentów z zakresu 
zrównoważonego rozwoju; 

 ocenę stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w uczelni; 

 odsetek nauczycieli doskonalących się w zakresie zrównoważonego 
rozwoju;  

 odsetek nauczycieli podejmujących działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem poza uczelnią. 

Wyniki podano w skali pięciostopniowej odpowiadającej przedziałom wartości 
procentowych wyników względnych (Tabela nr 1.). 

 

Tabela nr 1: Sposób szacowania wyników poziomu kształcenia na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej w skali 5-stopniowej na podstawie wyników 
procentowych 

 

Wynik w procentach Wynik względny w skali 5-stopniowej 

0-30 bardzo 

31-55 niski 

56-75 średni 

76-90 wysoki 

91-100 bardzo wysoki 
 

Do badań ankietowych tego etapu opracowano narzędzie badawcze 
umożliwiające ocenę wybranych wskaźników jakości kształcenia. Dotyczyło ono: 

 prowadzenia zajęć dotyczących zrównoważonego rozwoju dla studentów – 
przyszłych nauczycieli; 

 doskonalenia się nauczycieli akademickich w zakresie zrównoważonego 
rozwoju;  

 podejmowania przez nich działań związanych ze zrównoważonym 
rozwojem.  
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Oba etapy badań przeprowadzono w latach 2011-2013. Miejscem badań  

w Islandii był Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku, jednostka kształcąca nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych School of Education, natomiast w Polsce – UMCS  
w Lublinie, wydziały Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej oraz Chemii. Ogółem zdiagnozowano 67 nauczycieli akademickich – 
48 w Polsce i 19 w Islandii. Próba była reprezentatywna dla populacji nauczycieli 
akademickich w badanych jednostkach. 

Wyniki badań świadomości nauczycieli akademickich pozwoliły na 
charakterystykę badanej próby oraz porównanie świadomości w obu krajach. Na 
podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, że pojęcie „rozwój zrównoważony” 
jest bardzo dobrze znane nauczycielom akademickim w Islandii i dobrze znane  
w Polsce. W Islandii 100% badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi, zaś w Polsce 
85,41 %. Polacy deklarują, że głównym źródłem ich wiedzy o zrównoważonym 
rozwoju są media tj. prasa, radio i telewizja, w dalszej kolejności uczelnia i Internet. 
Islandczycy, wskazują równie często media i uczelnię jako główne źródło wiedzy  
o zrównoważonym rozwoju. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ustalić jakie 
indywidualne zachowania na rzecz środowiska i jak często są podejmowane przez 
badanych nauczycieli akademickich (Tabela nr 2.). 

 

Tabela nr 2: Częstotliwość podejmowania indywidualnych zachowań na rzecz 

środowiska 
 

Indywidualne zachowania 

Częstotliwość odpowiedzi (%) 

Polska Islandia 
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Stosowanie toreb wielokrotnego 
użytku na zakupy 

81,25 16,66 2,08 33,33 66,66 0,00 

Ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej  

83,33 14,58 2,08 66,66 11,11 22,22 

Ograniczenie zużycia wody 75,00 20,83 4,16 22,22 44,44 33,33 

Segregacja odpadów 79,16 18,75 2,08 88,88 11,11 0,00 

Ograniczenie użytkowania 
samochodu na rzecz komunikacji 
zbiorowej lub roweru 

22,91 52,08 16,66 22,22 55,55 22,22 

Kupno żywności ekologicznej 2,08 64,58 33,33 33,33 44,44 22,22 

Uczestnictwo w akcjach na rzecz 
ochrony środowiska 

2,08 41,66 56,25 0,00 44,44 55,55 

Zgłaszanie zauważonych zagrożeń 
dla środowiska 

4,16 41,66 54,16 0,00 55,55 44,44 

 

Większość nauczycieli akademickich z Polski deklaruje, iż systematycznie 
podejmuje cztery działania na rzecz środowiska: 

 stosowanie toreb wielokrotnego użytku na zakupy; 
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 ograniczenie zużycia energii elektrycznej; 

 ograniczenie zużycia wody; 

 segregacja odpadów. 
Większość Islandczyków jako systematyczne wymienia tylko dwa działania  

tj. segregacja odpadów i ograniczanie zużycia energii. Nieco ponad połowa 
badanych z obu krajów nie uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony środowiska. 
Ponadto w Polsce taka sama grupa nie zgłasza zauważonych zagrożeń dla 
środowiska. Pozostałe działania są najczęściej podejmowanie sporadycznie.  
W obu krajach są to: ograniczenie użytkowania samochodu na rzecz komunikacji 
zbiorowej lub roweru oraz kupno żywności ekologicznej. Dodatkowo w Islandii  
do tej grupy zaliczono stosowanie toreb wielokrotnego użytku na zakupy, 
ograniczenie zużycia wody, zgłaszanie zauważonych zagrożeń dla środowiska. 
Stan środowiska przyrodniczego swojego kraju Polacy postrzegają jako raczej 
dobry (81,25% badanych), zaś Islandczycy jako zdecydowanie dobry (66,66%). Do 
najważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych w Polsce zaliczono: choroby 
cywilizacyjne (70,83% badanych), narkomanię (41,66 %), terroryzm (35,42 %) oraz 
alkoholizm (31,25 %). Islandczycy wskazali natomiast na: kryzys ekonomiczny 
(77,77 %), otyłość (66,66 %), alkoholizm (44,44 %), ubóstwo (33,33 %). Ponad 
połowa badanych z obu krajów stan środowiska przyrodniczego świata ocenia jako 
zły lub raczej zły. Żaden z badanych nie uznał, że stan środowiska światowego jest 
zdecydowanie dobry. Większy odsetek badanych z Islandii (44,44 %) niż z Polski 
(29,16 %) ocenia go jako raczej dobry. Do najważniejszych zagrożeń środowiska 
przyrodniczego świata Polacy zaliczyli: globalne ocieplenie (54,16 %), 
zanieczyszczenie powietrza (45,83 %), wycinanie lasów tropikalnych (45,83 %) 
oraz dziurę ozonową (31,25 %). Islandczycy wskazali na podobne zagrożenia,  
tj.: globalne ocieplenie (77,77 %), zanieczyszczenie wód (66,66 %), wycinanie 
lasów tropikalnych (55, 55 %) oraz dziurę ozonową (44,44 %). Na podstawie 
analizy wyników odpowiedzi na pytania dające możliwość alternatywnego wyboru 
ustalono preferencje nauczycieli akademickich w wyborze wartości, którymi kierują 
się przy podejmowaniu decyzji. Za wartości uznano: środowisko, społeczeństwo, 
gospodarkę i rozwój zrównoważony ( Tabela nr 3.). 

Wyniki badań zamieszczone w tabeli nr 3. pokazują, iż nauczyciele 
akademiccy, zarówno w Polsce jak i w Islandii, postawieni w sytuacji wyboru jednej 
z czterech wartości, najczęściej wskazują rozwój zrównoważony. Jeśli muszą 
opowiedzieć się między środowiskiem a gospodarką w obu krajach dwukrotnie 
częściej wybierają środowisko. Nauczyciele akademiccy z Polski wyżej cenią  
dobro społeczeństwa niż środowiska, w przeciwieństwie do Islandczyków 
przedkładających dobro środowiska nad potrzeby społeczne.  

Analiza wyników odpowiedzi ankietowanych nauczycieli akademickich 
pozwoliła na oszacowanie poziomu wskaźników i ocenę jakości edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w porównywanych uczelniach w Polsce i Islandii. 
Zestawienie wartości wskaźników zamieszczono w tabeli nr 4. oraz zilustrowano 
na rysunku nr 1. 
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Tabela nr 3: Wartości preferowane przez nauczycieli akademickich  

 

Charakterystyk
a możliwości 

alternatywnego 
wyboru 
wartości 

Wartości (% odpowiedzi) 

Ś
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PL Is PL Is PL Is PL Is 

Środowisko/społ
eczeństwo/gosp
odarka/rozwój 
zrównoważony 

33,85 33,66 43,74 22,22 26,03 5,55 76,04 77,77 

Środowisko/gosp
odarka 

66,66 66,66 - - 32,28 27,77 - - 

Środowisko/społ
eczeństwo 

32,28 49,99 60,41 27,77 - - - - 

Środowisko/gosp
odarka/rozwój 
zrównoważony 

0 0 - - 22,91 11,11 72,91 88,88 

 

Tabela nr 4: Zestawienie wartości wskaźników jakości kształcenia na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej. 
 

Nr wskaźnika Polska Islandia 

wynik w 
procentach 

wynik w skali 
5-stopniowej 

wynik w 
procentach 

wynik w skali 
5-stopniowej 

1 31,11 niski 84,21 wysoki 

2 69,23 średni 68,42 średni 

3 11,77 bardzo niski 52,63 niski 

4 55,00 niski 48,00 niski 

5 2,08 bardzo niski 31,57 niski 

6 5,80 bardzo niski 68,42 średni 

Średnia 29,16 bardzo niski 58,92 średni 
 

Rysunek nr 1: Wyniki bezwzględne wskaźników jakości kształcenia na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  
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Wskaźnik 1 wyrażony odsetkiem nauczycieli prowadzących zajęcia 

dydaktyczne zawierające treści zrównoważonego rozwoju oszacowano w Polsce 
jako niski, w Islandii jako wysoki. Na wydziałach przyrodniczych UMCS w Lublinie 
31,11% badanych nauczycieli akademickich deklaruje uwzględnianie treści 
dotyczących zrównoważonego rozwoju podczas swoich zajęć dydaktycznych. 
Największą grupę wśród nich stanowią pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi  
i Gospodarki Przestrzennej, najmniejszą Wydziału Chemicy. Prawie 70% 
ankietowanych nie odnajduje w zakresie treści swoich przedmiotów omawianej 
problematyki. W Islandii sytuacja wygląda inaczej, gdyż aż 84,21% ankietowanych 
nauczycieli akademickich ze School of Education wykłada przedmioty dotyczące 
zrównoważonego rozwoju. Szczegółowa analiza uzyskanych odpowiedzi pokazała, 
że na UMCS największa liczba przedmiotów, w których badani dostrzegają treści 
zrównoważonego rozwoju realizowana jest przez geografów (10 przedmiotów)  
i biologów (9 przedmiotów). Na chemii wskazano jedynie 2 przedmioty. Polscy 
nauczyciele akademiccy wymienili w badaniu przedmioty zawierające w swojej 
nazwie pojęcie „rozwój zrównoważony” np. turystyka zrównoważona, rozwój 
zrównoważony oraz takie, których jedynie treści dotyczyły omawianej problematyki 
np. ochrona i kształtowanie środowiska, klimatologia, podstawy gleboznawstwa  
i geografii gleb, toksykologia, ekologia roślin, metody biotechnologiczne w ochronie 
środowiska, ekonomia w ochronie środowiska, badania kliniczne w zarysie, 
międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne, fizjologia roślin, metodyka chemii, 
bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. W School of Education nauczyciele 
wymienili aż 37 przedmiotów uwzględniających treści zrównoważonego rozwoju 
np. ecology of environment, evolution and behavior of animals, nature of Iceland, 
curtural heritage, health cognition prevention, program evaluation, development 
psychology, teaching and learning teenagers, theory of society of education. 
Wymienione przedmioty w Polsce najczęściej mają formę wykładów  
i konwersatoriów. Pozostałe rodzaje zajęć takie jak zajęcia laboratoryjne  
i terenowe występują sporadycznie. W Islandii udział poszczególnych rodzajów 
zajęć w realizacji przedmiotów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju jest 
znacznie większy niż w Polsce (Rysunek nr 2.). 

Wskaźnik 2 wyrażony odsetkiem nauczycieli oceniających wyposażenie sal 
dydaktycznych w środki ułatwiające edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju 
jako wystarczające osiągnął poziom średni w obu uczelniach. Badani nauczyciele 
akademiccy zarówno w Polsce jak i Islandii oceniający wyposażenie sal 
dydaktycznych w środki ułatwiające edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju 
jako dobre stanowią około 70% badanych w każdej z uczelni. Odsetek nauczycieli 
niezadowolonych z bazy materialnej jest jednak wyższy w Islandii i wynosi 21,04% 
badanych, natomiast w Polsce stanowi 11,44%.  
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Rysunek nr 2: Udział poszczególnych rodzajów zajęć w edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w Polsce i Islandii  
 

 
 

Wskaźnik 3 wyrażony odsetkiem nauczycieli posiadających wiedzę na temat 
pozaprogramowych przedsięwzięć (np. projektów, szkoleń, kursów) dla studentów 
z zakresu zrównoważonego rozwoju realizowanych w badanych uczelniach 
oszacowano w Polsce jako bardzo niski, w Islandii jako niski. W Polsce wiedza 
nauczycieli akademickich na temat pozaprogramowych przedsięwzięć dla 
studentów z zakresu zrównoważonego rozwoju jest bardzo mała. 83,45% 
badanych deklaruje, że nie posiada wiedzy na ten temat, 11,77% potrafi wskazać 
takie przedsięwzięcia, zaś 4,7% uważa, że działania tego typu nie są 
podejmowane w uczelni. Nauczyciele z UMCS wskazali jedynie dwa 
przedsięwzięcia: wykłady ze zrównoważonego rozwoju dla studentów ekonomii, 
kurs dla studentów „Edukator zrównoważonego rozwoju”. W Islandii odsetek 
nauczycieli, którzy nie posiadają wiedzy na temat pozaprogramowych 
przedsięwzięć dla studentów z zakresu zrównoważonego rozwoju jest niższy  
o około 30% i wynosi 52,63%. Pozostali, tj. 47,36% badanych, posiadają wiedzę 
na temat takich działań. Wymienili oni 9 przedsięwzięć min.: Action ESD project, 
GETA Project, Education for SD School of Education, Sorting for recycling.  

Wskaźnik 4 oszacowany na podstawie oceny stanu edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju w uczelni osiągnął wynik względny niski. Nauczyciele 
akademiccy ocenili stan edukacji dla zrównoważonego rozwoju w skali  
od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo dobry). W Polsce ocena średnia wyniosła 2,78  
w Islandii 2,40.  

Wskaźnik 5 wyrażony odsetkiem nauczycieli doskonalących się w zakresie 
zrównoważonego rozwoju Polsce uznano za bardzo niski w Islandii zaś za niski.  
Z deklaracji złożonych przez nauczycieli akademickich z UMCS wynika, że tylko 
2,08% uczestniczyło w szkoleniach, kursach z zakresu zrównoważonego rozwoju. 
W Islandii doskonaliła się w tym zakresie znacznie większa grupa badanych 
(31,57%).  

Wskaźnik 6 czyli odsetek nauczycieli podejmujących działania poza uczelnią 
na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce uzyskał wartość bardzo niską, 
natomiast w Islandii średnią. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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podejmuje w uczelni polskiej zaledwie 5,8% badanych. Zadeklarowano tu prace  
w grupach działających na rzecz środowiska lokalnego, oszczędzanie energii 
elektrycznej i wody. W uniwersytecie islandzkim aktywność w tym zakresie, która 
polega na segregacji odpadów, oszczędzaniu energii elektrycznej, korzystaniu  
z roweru, działaniu w organizacjach społecznych, towarzystwach, fundacjach 
wykazuje 68,42% badanych. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Powyższe wyniki pokazują, że nauczyciele akademiccy z Polski i z Islandii 

charakteryzują się nieco inną świadomością wobec zrównoważonego rozwoju.  
W Islandii pojęcie rozwój zrównoważony jest lepiej znane niż w Polsce. Głównym 
źródłem wiedzy na jego temat są w Polsce media, zaś w Islandii tak samo ważne 
są media jak i uczelnia. Islandczycy oceniają stan środowiska przyrodniczego 
własnego kraju i świata bardziej optymistycznie niż Polacy. Można to powiązać  
z częstotliwością podejmowanych przez nich działań indywidualnych na rzecz 
środowiska. Lepiej oceniając stan środowiska przyrodniczego kraju, podejmują 
więcej działań, choć czynią to mniej systematycznie niż Polacy. Nauczyciele  
z Polski stan środowiska Polski i świata postrzegają nieco gorzej. Badani różnią  
się także wybieranymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Polacy najbardziej obawiają 
się zagrożeń dla swojego zdrowia, Islandczycy zaś pogorszenia sytuacji 
ekonomicznej. Wyniki badań świadomości ujawniły jednak pewne podobieństwa. 
Badani z obu krajów postawieni w sytuacji wyboru między dobrem środowiska, 
społeczeństwa, gospodarki czy rozwojem zrównoważonym, najczęściej przy 
podejmowaniu decyzji kierują się tą ostatnią wartością. Podobnie postrzegają 
ocieplenie klimatu jako główne zagrożenie środowiska przyrodniczego świata. 

Wyniki badań jakości kształcenia z wykorzystaniem wybranych wskaźników 
pokazują, że jakość kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju w uczelni 
polskiej na kierunkach przyrodniczych jest bardzo niska na co wskazuje średni 
wynik procentowy wskaźników wynoszący 29,16. W Islandii wynik ten był prawie 
dwukrotnie wyższy i osiągnął wartość 58,92% co pozwoliło zaklasyfikować jakość 
kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym kraju na poziom średni.  

Największe różnice dotyczyły zaangażowania nauczycieli akademickich  
w prowadzenie zajęć zawierających treści zrównoważonego rozwoju oraz 
podejmowania przez nich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem poza 
uczelnią. Nauczyciele z Islandii robili to znacznie częściej niż ich polscy koledzy. 
Świadczy to o większym nasyceniu programu studiów dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych treściami zrównoważonego rozwoju. Ponadto nauczyciele 
akademiccy, podejmując znacznie częściej zrównoważone działania poza pracą 
stanowią lepszy wzorzec do naśladowania dla studentów. Znacznie wyższy 
odsetek Islandczyków niż Polaków posiada wiedzę na temat pozaprogramowych 
przedsięwzięć dla studentów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dużo więcej 
nauczycieli z Islandii niż z Polski uczestniczy w kursach czy szkoleniach 
dotyczących omawianej tematyki. Może to wskazywać na szerszą 
pozaprogramową ofertę edukacyjną w tym zakresie, dobrą jej promocję oraz 
większe zaangażowanie nauczycieli i wyższy poziom ich wiedzy. Obie 
porównywane uczelnie, w opinii nauczycieli, mają wystarczającą bazę dydaktyczną 
do prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.  
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Podsumowaniem rozważań na temat różnic w jakości kształcenia na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w Polsce i Islandii może być porównanie poglądów 
nauczycieli na temat oceny stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju  
w ich uczelniach w kontekście uzyskanych wskaźników. Nauczyciele z uczelni 
polskiej, w której jakość kształcenia oceniona na podstawie przyjętych wskaźników 
jest na poziomie bardzo niskim postrzegają ją znacznie lepiej. Ocena nauczycieli 
islandzkich również odbiega od oceny jakości kształcenia uzyskanej na podstawie 
wskaźników. Poziom edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej uczelni 
uznają oni za niższy niż wykazały to wyniki badań. Polacy wydają się być 
zadowoleni z istniejącego stanu rzeczy, Islandczycy zaś dostrzegają niedostatki  
w tym zakresie. 

Analiza wyników badań jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w Islandii na tle wyników badań świadomości nauczycieli 
akademickich w zakresie zrównoważonego rozwoju pozwala na dostrzeżenie 
związków między świadomością nauczycieli i jakością kształcenia. Wyższy poziom 
wiedzy nauczycieli z Islandii, większa liczba źródeł wiedzy o zrównoważonym 
rozwoju, większa aktywność w życiu codziennym, wpływa na wyższą jakość 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Uzyskane wyniki badań wskazujące na różnice w jakości kształcenia na rzecz 
zrównoważonego rozwoju na korzyść Islandii są zbieżnie ze wskaźnikiem HDI 
Islandii i Polski określającym poziom społecznego rozwoju danego kraju w relacji 
do innych krajów. Islandia ze wskaźnikiem 0,906 zajmuje pozycję 13, zaś Polska 
ze wskaźnikiem 0,821 pozycję 39 wśród 186 krajów wg Human Develompent 
Report 2013.

8
 Również według światowego rankingu EDI z roku 2011, będącego 

wskaźnikiem rozwoju edukacji, Islandia wypada korzystniej niż Polska.
9
 

Zastosowane w przeprowadzonych badaniach wskaźniki do oceny jakości 
kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają stan faktyczny tej 
edukacji i mogą być wykorzystane do oceny jakości kształcenia w szkole wyższej. 

 
Streszczenie 
Edukacja prowadzona w uczelniach powinna odbywać się z zachowaniem 

wysokich standardów jakości kształcenia, którą można ocenić na podstawie 
określonych wskaźników. W artykule przedstawiono krytyczną analizę wskaźników 
wybranych do oceny jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Dokonano jej na podstawie badań diagnostycznych nauczycieli akademickich 
UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku. Uzyskane wyniki 
badań porównano ze światowym wskaźnikiem rozwoju zrównoważonego ( HDI)  
i wskaźnikiem poziomu edukacji (EDI). Badania w Islandii przeprowadzono  
w ramach projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 
FSS. 

 
 
 

                                                           

8
 United Nations Development Programme, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, 
Human Development Report 2013, 2013 

9
 UNESCO, Teaching and learning: Acheving quality for all, EFA Global Monitoring Report, 201, 3/4, 
2014 
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Summary 
Education provided at universities should be maintaining high standards of 

quality of education, which can be estimated on the basis of certain indicators. The 
article presents a critical analysis of selected indicators to assess the quality of 
education for sustainable development. It was done on the basis of diagnostic tests 
academic teachers University in Lublin and the University of Iceland in Reykjavik. 
The results were compared with the Human Development Index (HDI) and level of 
Education Development Index (EDI). Research in Iceland was conducted in the 
framework of projects funded by the Foundation for the Development of the 
Education System – Scholarship and Training Found. 
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O POTRZEBIE WSPIERANIA „SPOTKANIA Z SOBĄ”, CZYLI ROZWOJU 

TOŻSAMOŚCI MŁODZIEŻY W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE. ETYKA CZY 
ESTETYKA ISTNIENIA JAKO ŹRÓDŁO TOŻSAMOŚCI 

 
 

Dzisiejszy świat oferuje nam niespotykany dotąd wachlarz możliwości tworzenia 
siebie i budowania własnej tożsamości. W nas samych leży odpowiedź na pytanie, 
kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Kiedy tradycyjne drogowskazy 
straciły na znaczeniu, świat społeczny daje nam oszałamiający wybór możliwości, 

kim być, jak żyć i co robić, nie dając jednak wskazówek, na co powinniśmy się 
zdecydować. Decyzje, które podejmujemy w naszym codziennym życiu – co włożyć, 

jak się zachować, jak spędzić czas – czynią nas tym, kim jesteśmy. Świat 
nowoczesny zmusza nas do odnajdywania siebie. Jako samoświadome jednostki 

ludzkie wciąż tworzymy i odtwarzamy naszą tożsamość
1
 

 
Wstęp  
Ponowoczesny świat utożsamiany jest z globalizacją,

2
 która waloryzowana 

bywa odmiennie: negatywnie wówczas, gdy utożsamia się ją ze zniewoleniem, 
czyli powszechną unifikacją, homogenizacją, a więc i monotonią życia, 
ograniczającą lub nawet uniemożliwiającą kreowanie refleksyjnego „ja”; zaś 
pozytywnie, gdy utożsamia się ją ze swoistym wyzwoleniem, polegającym na 
dostępie do wielości różnorodnych dóbr i możliwości wybrania z owej wielości 
czegoś dla siebie, bez ograniczania owych wyborów jakimikolwiek standardami.

3
 

Jedni zatem wskazują emblematy promowane przez kulturę masową, porównując 
je do wzorów komunistycznych, a przy tym „atakujących” swą dostępnością  
i koniecznością odwzorowania w indywidualnej wersji siebie (synonim 
ponowoczesnego zniewolenia). Drudzy wskazują, że dostępność do wielości 
różnorodnych dóbr i nieskrępowana możliwość wybierania z nich jest 
wyznacznikiem i wsparciem w kreowaniu niepowtarzalnego „ja” (moda na bycie 
wyróżniającym się z tłumu) – czego muszą pragnąć niemal wszyscy (synonim 
ponowoczesnej wolności).  

Trudno nie dostrzec braku logiki (podstawowej sprzeczności)  
w przedstawionych powyżej poglądach: unifikacja bowiem zaprzecza idei wolności, 
która wiąże się z indywidualnym i refleksyjnym kreowaniem siebie, niemożliwym  
w warunkach homogenizacji, unifikacji, stanowiących wszak psychologiczny 
ekwiwalent i wyznacznik zniewolenia.  

Młode pokolenie postawiono zatem w sytuacji zderzenia tych niemożliwych do 
pogodzenia trendów, a przy tym trzeba mieć świadomość, iż niezbywalnym 
zadaniem tego okresu rozwojowego jest kreowanie indywidualnej tożsamości. 
Młody człowiek jednak nie ma do wyboru innych wzorów – oprócz tych, 

                                                           

1
 A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2004, s. 53 

2
 Z. Bauman, Globalizacja. Warszawa 2000 

3
 Zob. np. poglądy Nathana Gardelsa, Martina Eisnera, za: H-P. Martin, H. Schumann, Pułapka 
globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław 1999, s. 21 
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zhomogenizowanych i zunifikowanych, wynikających też z powszechnej 
komercjalizacji, promowanej przez kulturę masową. 

 
Młode pokolenie w warunkach globalizującego się świata 
Globalizacja określa najogólniej (i najbanalniej) ponadnarodowy charakter 

różnych procesów: społecznych, ekonomicznych, demograficznych i kulturowych, 
wzajemnie na siebie wpływających. W analizie sytuacji rozwojowej młodego 
pokolenia, najważniejsze są przeobrażenia społeczno-kulturowe, mające właśnie 
ponadnarodowy zasięg. Globalizacja w kontekście zadań rozwojowych właściwych 
dla adolescencji – a głównie kreowania indywidualnej tożsamości, dając wielość  
i różnorodność możliwości własnej autokreacji, jest jednocześnie źródłem 
psychologicznego zniewolenia człowieka, skazanego na niepewność 
dokonywanych wyborów. Owa niepewność wskazywana jest przez wielu autorów, 
choć używa się dla jej określenia różnych synonimicznych pojęć: chaos kulturowy, 
niepewność systemowa, niepewność kulturowa, dezorientacja kulturowa, rozpad 
społeczeństw, społeczeństwo bez reguł, destrukturalizacja, zagubienie, poczucie 
dezorientacji, brak ładu, niestabilność, nieprzewidywalność. To jedynie wybrane 
kategorie opisujące sytuację życiową – warunki rozwoju współczesnego człowieka, 
wskazywane przez Elżbietę Tarkowską.

4
 

Zmienność, płynność i bezkształtność ładu aksjonormatywnego
5
 jako rezultat 

owych procesów, stanowi podstawę kształtowania się negatywnych postaw wobec 
życia: pesymizmu społecznego, lęków i obaw o przyszłość, właściwych dla 
społeczeństwa ryzyka, zastępującego tradycyjne społeczeństwo pewności. Jak 
wskazuje Urlich Beck:

6
 ład, porządek i powiązana z nimi przewidywalność życia to 

znamiona przeszłości (społeczeństwa tradycyjnego), które nie przystają do 
teraźniejszości, wyznaczanej zorientowaniem na konsumpcję, prowizoryczność 
stosunków społecznych, niepewność psychologiczną, wynikającą z owej 
niepewności, niestabilność i zmienność świata życia, a przede wszystkim szybkość 
dokonujących się w nim zmian.  

Wprowadzone przez Milana Kunderę pojęcie imago logii,
7
 oznaczające 

czerpanie wiedzy o świecie ze środków masowego przekazu (Anthony Giddens 
mówi tu o doświadczeniu zapośredniczonym),

8
 ogranicza możliwość osobistego 

poznania wielu spraw, innych ludzi i innych kultur, nie dając podstawy 
konfrontowania wiedzy zapożyczonej z obserwowaną bezpośrednio 
rzeczywistością. Imagologia, kwestię jakości indywidualnego rozwoju jeszcze 
bardziej komplikuje, skazując człowieka na posługiwanie się stereotypami, 
kreowanymi przez media, powielanie ich i transpozycję w przyszłość. Nie widzimy 
dziś świata jakim jest, ale takim jak go nam przedstawiono, kierując się zwykle 
racjami ekonomicznymi, czego przykładem jest promowanie konsumpcjonizmu.  

                                                           

4
 E. Tarkowska, Niepewność kulturowa a stosunek do inności, (w:) M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński 
(red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa 1997, s. 87-94 

5
 Z. Bauman, Płynne życie. Kraków 2007a 

6
 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2004 

7
 Za: W.J. Burszta, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1998, s. 162 

8
 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. 
Warszawa 2001 
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Refleksyjne kreowanie siebie w warunkach mentalności globalnej

9
 jest 

procesem psychologicznie niemożliwym, powodując w efekcie wiele zjawisk 
niekorzystnych rozwojowo: w sensie psychologicznym zaburzeń osobowości, 
zjawisk psychopatologicznych, w sensie społecznym – zjawisk patologicznych. 

 
Warunki kształtowania się ponowoczesnej tożsamości młodzieży – 

dyktatura mediów 
Mówiąc o warunkach kształtowania się tożsamości młodego pokolenia, czy 

też zewnętrznych czynnikach wyznaczających jego autokreację, wielu autorów 
wskazuje konsumpcję ekonomiczną, stanowiącą źródło konceptualizowania 
jednostkowych stylów życia i przyjmowanych strategii jego przeżywania. Stanowią 
one przedmiot preferencji młodzieży, będąc konsekwencją statusu społecznego  
i stanu psychicznego rozwijających się młodych ludzi. W efekcie jest to źródło 
wykreowania się postaw konstruktywno-kreatywnych lub dezaprobująco-
destrukcyjnych i roszczeniowych, przyjmowanych przez młodego człowieka wobec 
nowego ładu społeczno-kulturowego.

10
 

Jak wskazałam wcześniej, najważniejszą w ponowoczesnym świecie agendą 
socjalizacyjną stają się lub w zasadzie już są: starsze i głównie nowsze środki 
masowego przekazu. Media niewątpliwie zmieniły styl życia, wpłynęły na system 
wartości i wzory zachowań ludzi, oddziałując na wszystkie sfery ludzkiego życia: 
pracę, wypoczynek, życie publiczne i polityczne, system kształcenia  
i wychowania.

11
 

Ważniejszy jest jednak z perspektywy pedagogicznej stosunek młodego 
pokolenia do nowych mediów i dostarczanych przez nie informacji, których wielość 
utrudnia ich porządkowanie i rozumienie, stąd ograniczona jest też samodzielność 
ich intelektualnego i racjonalnego odbioru. Postawa ta, jak się wskazuje, jest 
postawą bierną, pozbawioną krytycyzmu, co jest naturalne w sytuacji rozwojowej 
młodego pokolenia. Składa się na to wiele mechanizmów, na których omówienie 
nie ma tu miejsca. Jeden z nich wskazuje Jarosław Rudniański,

12
 nazywając go 

„zatruciem informacyjnym”. Ponadto media wykorzystują niezwykle efektywne 
techniki manipulacji psychologicznej i propagandy, przed którymi trudno się 
młodym ludziom obronić, stąd są w tym wypadku szczególnie skuteczne.

13
 

Najgroźniejsze dla refleksyjnej autokreacji młodego pokolenia są media operujące 
technikami i materiałem symbolicznym w formie obrazu. Zmienia to formułę  
i sposób oddziaływania ideologicznego, wcześniej opartego na słowie, na 
oddziaływanie imagologiczne, oparte na kulturze obrazu. Zwalnia to jednostkę  
z myślenia, poszukiwania sensu i znaczeń, które są niejako „podane na tacy”,

14
  

                                                           

9
 L. Korporowicz, Tożsamość wyobrażona, (w:) A. Tyszka (red.), Róża wiatrów Europy:  
o środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej. Warszawa 1999, s. 90 i następne 

10
 M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność: o pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, 
„Kultura i Społeczeństwo”. 1997, nr 3, s. 18-21 

11
 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. 
Warszawa 2006; W. Sonczyk, Media w Polsce: zarys problematyki. Warszawa 1999, s. 6 

12
 J. Rudniański, Homo cogitans: o myśleniu twórczym i kryteriach wartości. Warszawa 1981, s. 95-104 

13
 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1997 

14
 G. Dziamski, Imagologia jako teoria dzisiejszej kultury, (w:) J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), 
Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Radom 1999, s. 134-138; A. Lepa, 
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w formie gotowej, niewymagającej „intelektualnej obróbki”. Media jako narzędzie 
polityczne, kształtujące opinię społeczną w sposób ciągły i ustawiczny,

15
 stanowią 

automatycznie narzędzie uniformizacji i unifikacji wzorów kultury i standardów 
zachowań. Stanowią więc realny czynnik kształtowania się globalnej wioski, a tym 
samym i globalnej tożsamości nastolatka,

16
 której źródło stanowi globalizacja 

kultury masowej.
17

 Młode pokolenie zostaje zniewolone „masowymi” wzorami 
przeżywania życia, mając jednak poczucie złudnej wolności, związanej  
z możliwością pozornego „przebierania” w promowanych stylach życia (nie widząc 
ich ograniczenia, sprowadzonego do idei konsumpcji i powiązanego z nią 
hedonizmu).  

Środki masowego przekazu stanowią dla młodego pokolenia tzw. „dzikie 
środki edukacji”,

18
 gdyż zastępują społecznie wcześniej ustanowione funkcje 

dwóch podstawowych agend socjalizacyjnych: rodziny i szkoły. Rezultatem ich 
oddziaływania jest ukształtowanie się tzw. pop-tożsamości – „globalnego 
nastolatka” – dobrze już opisanego „produktu” globalizującego się społeczeństwa  
i kultury.

19
 Media pełnią funkcję zastępczych przewodników prowadzących 

młodzież po „mapie świata”, anonimowy autorytet bezrefleksyjnie konformizujący 
młodzież, a przy tym uprawomocniony przez nadanie im znaczenia anonimowych 
ekspertów.

20
 W ten sposób tworzy się osobista, choć zuniformizowana kulturą 

masową „mapa życia”, którą wspiera zasada powszechnej obowiązywalności.  
Rozwój mediów, a szczególnie nadane im społecznie znaczenie, wyznaczają 

nie tylko stereotypowe, więc zniekształcone postrzeganie świata, ale nadto 
promowane przez nie wizje świata nie wymagają żadnej umysłowej aktywności 
młodego człowieka, gdyż są podane w wersji zinterpretowanej, nie podlegającej 
dyskusji (są zatem intelektualnie „wygodne”, tyle, że zmienne, a więc budzące 
niepokój, lub bezrefleksyjne wtapianie się w kolejne „modne” wzory osobowe). 
Rodzi to wiele problemów dla kształtowania się spójnej tożsamości, którą 
wyznacza zdolność do zachowania wierności dokonywanym wyborom 
autokreacyjnym. 

 

                                                                                                                                                    

Pedagogika mass mediów. Łódź 2000, s. 181-199; por. A. Lepa, Mechanizmy propagandy, Radom 
2004; A. Lepa, Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów. Łódź 2006 

15
 W. Chyła, Kultura audiowizualna: w stulecie ekranu w kulturze. Poznań 1999, s. 215 

16
 Z. Melosik, Globalny nastolatek: (re)konstrukcje tożsamości w ponowoczesnym świecie, „Horyzonty 
Wychowania” 2003, nr 3, s. 135-149; por. tenże, Globalny nastolatek. (Re)konstrukcje tożsamości  
w ponowoczesnym świecie, (w:) A. Królikowska (red.), Człowiek w jednoczącej się Europie. Kraków 
2004, s. 33-44 

17
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wydanie na nowy wiek, Warszawa 2003; tenże, Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2004;  
A. Toffler, Trzecia fala. Warszawa 2001 
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 T. Biernat, Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji. 
Toruń 2006, s. 117 
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 Z. Melosik, Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, (w:) M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. 
Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań 2000a, s. 372-385; idem, Tożsamość 
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 R. Saciuk, Nasza epoka absurdu, Wrocław 1992, s. 266; por. E. Fromm, Niech się stanie człowiek.  
Z psychologii etyki. Warszawa-Wrocław 2000 
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Etyka ponowoczesna czy brak etyki a kształtowanie się tożsamości 

młodzieży  
Piotr Sztompka

21
 określa ponowoczesną kulturę jako wyznaczaną przez trzy 

istotowe cechy, określające: cynizm, manipulację i obojętność, które ograniczają 
możliwość ukształtowania się tożsamości młodego człowieka wedle jakichkolwiek 
wskazań etycznych. Kultura cynizmu wyznacza brak zaufania do innych, kultura 
manipulacji promuje tendencję do wykorzystania ich zaufania dla realizacji 
własnych interesów, zaś kultura obojętności stanowi nośnik egoizmu  
i indyferentyzmu, pozbawiających rozwijającą się jednostkę wsparcia ze strony 
innych, a jednocześnie oparcia w trwałych i racjonalnie uzasadnionych systemach 
normatywnych i aksjologicznych (społecznie uprawomocnionych).  

Fenomen etyki postmodernistycznej, jako element socjologicznej teorii 
ponowoczesności, analizuje w wielu swych pracach Zygmunt Bauman.

22
 Jego 

zdaniem, zmiany w sferze moralności wynikają pierwotnie z pluralizmu władzy  
i związanej z nim konieczności dokonywania wyborów autokreacyjnych 
(samostanowienie) przez jednostkę, wtórnie powodując koniec instytucjonalnego 
zawłaszczenia kwestii etycznych (przyznanych wcześniej różnym  
agendom socjalizacyjnym). Rzeczywista (choć nie zawsze wykorzystywana czy 
realizowana) autonomia podmiotu, powoduje, że główną kwestią etyczną staje  
się samodeterminacja (samostanowienie), wyznaczana przez zdolność do 
samoanalizy, samorefleksji i samooceny, niezmiernie trudnych nawet dla człowieka 
dorosłego (już ukształtowanego osobowościowo), zaś prawie niemożliwych dla 
młodego człowieka (dopiero „stającego się”). W warunkach takich, człowiek 
potencjalnie pozbawiony zostaje zewnętrznej kontroli (instytucjonalnej, społecznej), 
musi więc znajdować własne odniesienia: w świecie ponowoczesnym w sposób 
ciągły musi konfrontować się z wciąż nowymi pytaniami, problemami i konfliktami 
moralnymi, zmuszony jest samodzielnie je rozwiązywać, nie ma bowiem stałego 
odniesienia do nadrzędnie narzuconych standardów. Człowiek dokonuje kolejnych 
wyborów na własną odpowiedzialność i w zgodzie z własnym sumieniem, które 
musi ukształtować; podejmuje ryzyko błędu i nietrafności oceny, która musi być 
samodzielna.  

Wybory i działanie człowieka uzyskują status aktu moralnego, dokonywanego 
świadomie, bo w świecie postmodernistycznym nie jest on ograniczony ani jako 
aktor działający i mający do tego prawo, ani jako autor myślący, kompetentny, 
który potrafi działać i świadomie dokonywać wyborów (choć te narzucane są przez 
media). Nie ma zatem możliwości redukowania samoświadomości i samorefleksji, 
jak miało to miejsce w świecie modernistycznym, w którym akt moralny sprowadzał 
się do subiektywnego posłuszeństwa wobec bezosobowych zasad, określonych 
instytucjonalnie. Metaforycznie zmianę tę można określić jako: „zastępowanie  
snu o nadrzędnym legislatorze, prawodawcy, którym było społeczeństwo; przez 

                                                           

21
 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, 
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w niestabilnym świecie, Poznań 2006; Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków 2007 
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praktykę interpretatora, tłumacza, którym staje się jednostka”.

23
 Człowiek staje 

niejako samotnie w obliczu własnych wyborów: musi ich dokonać, a jednocześnie 
być gotowym do poniesienia konsekwencji dokonanego wyboru.  

W świecie ponowoczesnym nie ma możliwości ucieczki (przed sobą  
i własnymi wyborami), stąd człowiek musi konfrontować się z osobistą 
niezawisłością i niezbywalną odpowiedzialnością moralną. Jest to zadanie  
i zarazem proces trudny, źródło ludzkiego cierpienia i rozpaczy, ale jednocześnie 
szansa na podmiotowe kreowanie siebie (własnej tożsamości) i autonomicznego 
postępowania moralnego. Zadać sobie należy pytanie, czy młody człowiek, stający 
się jako indywiduum, ma odpowiednie (wystarczające) kompetencje do tego, by 
decydować samodzielnie (bez ideologicznego wsparcia) o własnym życiu  
i dokonywanych wyborach moralnych.  

Psychologia rozwojowa proponuje nam różne teorie rozwoju moralnego – 
odnieśmy się do jednej z nich, autorstwa Lawrence’a Kohlberga,

24
 twórcy 

klasyfikacji poziomów rozwoju moralnego człowieka. Na poziomie moralności 
przedkonwencjonalnej moralne zachowanie i uzasadnianie sądów moralnych 
wyznacza posłuszeństwo i irracjonalny lęk przed karą (moralność unikania kary) 
lub instrumentalizm związany uzasadnianiem własnych sądów w celu ochrony 
swoich interesów: korzyści osobistych i strat. Jest to tzw. moralność własnego 
interesu, mająca charakter aspołeczny. W kolejnym etapie rozwoju moralnego, na 
poziomie moralności konwencjonalnej, zachowanie jednostki wyznacza 
szukanie aprobaty społecznej. Jednostka kieruje się zatem zasadami moralności 
harmonii interpersonalnej lub moralności prawa i porządku. Rządzą tu reguły 
społeczne, co można przypisać światu modernistycznemu. Poziom moralności 
pokonwencjonalnej określa zachowanie wyznaczane przez obopólnie przyjęty 
kontrakt społeczny, tzw. moralność umowy społecznej – legalizm lub moralność 
uniwersalnych zasad etycznych. Przekształcić się one mogą – choć dzieje się to 
rzadko w świecie modernistycznym, zaś w świecie postmodernistycznym staje się 
koniecznością – w moralność kreowaną autonomicznie (autonomia moralna).  
W efekcie postępowanie jednostki wyznaczane jest przez wybrane lub tworzone 
przez nią zasady etyczne, stąd, gdy obowiązujące prawo wchodzi w konflikt  
z uznawanymi przez nią zasadami jednostka zachowuje się zgodnie z własnymi 
standardami, które etycznie potrafi uzasadnić i zracjonalizować. Rzadko osiągany 
w ujęciu rozwojowym etap racjonalnej i refleksyjnej autonomii moralnej, w ujęciu 
społecznym stanowi konieczność: jednostka musi stać się interpretatorem  
i tłumaczem własnych zasad postępowania, by w świecie ponowoczesnym się nie 
zagubić.  

W społeczeństwie modernistycznym w celu ochrony porządku społecznego, 
zasadne było zatrzymanie się w stadium legalizmu. Postmodernizm wymaga 
natomiast od każdego człowieka osiągnięcia stadium ostatniego, by mógł radzić 
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sobie ze zmiennością świata. To zaś, jak wskazałam, nawet dla Kohlberga, 
zarezerwowane jest dla nielicznych, bardziej świadomych i posiadających 
zapewne większą wiedzę i zdolność intelektualnego jej wykorzystywania. Trudno 
wymagać takich zdolności od młodego pokolenia, które dopiero się „staje”. 
Większość dorosłego – już ukształtowanego – pokolenia także tej umiejętności nie 
posiada. Alasdair Chalmers MacIntyre

25
 określa tę dominującą w świecie 

społecznym grupę jako biernych i bezrefleksyjnych obserwatorów, przejmujących 
dominujące „mody”, a w konsekwencji nie mających kompetencji do konstruowania 
zintegrowanej wewnętrznie tożsamości moralnej (nie potrafiących dokonać 
zracjonalizowanego wyboru).  

Jak wiemy, etyka postmodernizmu kwestionuje tworzenie uniwersalnego 
systemu etycznego, który obowiązywałby wszystkich. Istnieją bowiem immanentne 
sprzeczności między „filarami” systemu etycznego. Taką sprzeczność widzimy 
choćby w respektowaniu zasady wolności i równości: absolutna wolność może 
prowadzić do wykreowania się nierówności społecznych i niesprawiedliwości 
związanej z wykluczeniem niektórych z realizacji niezbywalnych praw;  
absolutna równość natomiast może prowadzić do wykształcenia się swoistego 
przymusu (totalitaryzmu) „dzielenia się”, stanowiącego zaprzeczenie wolności  
i niejednokrotnie też sprawiedliwości społecznej. Ustalenie prymatu 
obowiązywalności pewnych zasad etycznych jest niemożliwe. Kwestionują to 
zasady moralności ponowoczesnej, które zakładają m.in. równoprawność różnicy. 
Ogranicza to możliwość tworzenia hierarchii zasad (nie ma kryterium wedle 
którego można byłoby tego dokonać), a świat „w ciągłym ruchu”, jego zmienność, 
wyznacza przyjęcie zasady nadążania za zmianami. Indywidualnym zadaniem 
autokreacyjnym staje się ciągłe autonomiczne tworzenie i transpozycja 
istniejącego porządku uznawanych zasad. To zadanie trudne, niewygodne i nie dla 
każdego możliwe do wykonania.  

Człowiek jako indywiduum oczekuje od społeczeństwa – wspólnoty 
„dostarczenia” mu choćby ogólnych kryteriów tworzenia standardów postępowania, 
odnoszonych do pewnych uniwersaliów, podzielanych powszechnie lub  
przez większość, o statusie obiektywnych lub zobiektywizowanych (np.  
w chrześcijaństwie źródłem osobowym moralności jest Jezus Chrystus, promujący 
zasadę miłości). 

Dylematy moralne i tożsamościowe doświadczane przez młode pokolenie są 
zatem w świecie ponowoczesnym niemożliwe do pokonania. Nakładanie na 
jednostkę obowiązku indywidualnej oceny postępowania etycznego (priorytet 
autonomii, solipsystyczny indywidualizm), kiedy na tym etapie rozwoju, nie wie ona 
nawet „kim jest i dokąd dąży”, mija się z celem. Jest to ponadto sytuacja 
niewygodna psychologicznie, gdyż w naturę człowieka wpisany jest dualizm 
potrzeb regulujących jego działanie społeczne: człowiek jest zarówno 
„indywidualny”, jak i „wspólnotowy”, „dąży do wolności” i „pragnie oddać się innym 
w opiekę”.

26
 

Odnosząc się do natury człowieka, a konkretnie do natury jego potrzeb,  
jeśli postmodernizm alienuje jednostkę z kontekstu społecznego, nakazując  
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jej „przesadny indywidualizm”, działa niejako „podskórnie” w odwrotnym kierunku, 
torując drogę do poszukiwania tzw. „uniwersalistycznej pewności fundamentów”, 
co Erich Fromm

27
 nazywa „ucieczką od wolności”, zaś Zygmunt Bauman

28
 mówi  

o zagrożeniu fundamentalizmem, stanowiącym efekt bumerangowy nadmiernej 
„wolności wyboru”.  

Rezultaty modernistycznego uniwersalizmu i postmodernistycznego 
indywidualizmu mogą być paradoksalnie analogiczne: koncentrowanie się 
jednostki na poszukiwaniu pewności dokonywanych wyborów autokreacyjnych  
(i aksjonormatywnych). Źródła tego nastawienia są tu jednak odmienne.  
W modernizmie jednostka „zmuszona” jest do dokonania określonego wyboru 
przez kontekst społeczny, odzwierciedlony w społecznie ustanowionych regułach, 
normach i wartościach, których prawomocności nie kwestionuje (mechanizm 
kontroli społecznej – zewnętrznej). Postmodernizm kreuje fundamentalizm przez 
mechanizmy psychologiczne, powiązane z naturalnym dla człowieka dążeniem  
do pewności (potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba zakorzenienia). A tego świat 
ponowoczesny jej odmawia, wskazując jako zasadę równoprawność różnic, 
wyborów i relatywizowanie wartości.  

Obie wersje świata – modernistyczny (nadmiar kontroli zewnętrznej)  
i postmodernistyczny (nadmiar kontroli wewnętrznej) – mogą stanowić źródło 
różnych etycznie postaw wobec życia. Odwołując się do refleksji Roberta 
Spaemanna

29
 – kontekst społeczno-kulturowy wyznaczać może dwie negatywne 

etycznie postawy wobec życia: fanatyka (modernizm) i cynika (postmodernizm). 
Obu łączy wspólne przekonanie o bezsensie ludzkiego życia oraz bezsensie  
i niesprawiedliwości świata. Różni ich jednak wizja przyszłości i postawa wobec 
niej: „zaradnościowa” (modernizm) vs. „bezradnościowa” (postmodernizm). 
Fanatyk – modernista ma nadzieję, że można wykreować, nadać sens i znaczenie 
własnemu życiu w świecie pozbawionym sensu aksjologicznego. Nie akceptuje 
więc bezsilności wobec losu, próbując się mierzyć ze światem. Cynik – 
postmodernista stracił nadzieję na zmianę swego życia, nie ma złudzeń, że świat 
można naprawić, a człowiek może się samorealizować lub realizować własne plany 
i dążenia. Utwierdza go w tym przekonanie o bezsensie świata i życia. Nie dzieje 
się tak jednak od razu. Przesiąknięty ideą indywidualizmu, pozytywnie przez niego 
waloryzowaną, bo oferującą mu możliwość indywidualnej autokreacji, przyjmuje 
początkowo postawę estetycznego kreowania siebie. Wymyśla indywidualny 
projekt własnego życia (istnienia), nie kierując się zewnętrznymi standardami i nie 
sięgając po zewnętrzne odniesienia (wzory osobowe, autorytety). Idea wolności,  
z którą się utożsamia, nakazuje mu odrzucić zastane i narzucane standardy 
unifikujące (jako nieatrakcyjne). Cynik – postmodernista „przywiązuje się” zatem do 
„estetyki własnego istnienia” (którą w postmodernizmie znamionuje kierowanie  
się „modami”, somatyzacja i instrumentalizacja tożsamości). Zastępuje ona  
etykę, która wymaga racjonalizacji i zakorzeniania w uniwersalnych  
standardach społeczno-kulturowych. Traktuje więc własną egzystencję jako „styl 
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funkcjonowania”, nie analizując treści go konstytuujących (kierowanie się szybko 
zmieniającymi się modami). Kieruje się jednocześnie przekonaniem, że nie 
ogranicza go żaden społeczny obowiązek formowania własnej egzystencji  
w ramach określonych normami etycznymi (idea wolności). Pozostaje w stanie 
nieokreśloności i ciągłej, ale nieukierunkowanej racjonalnie transgresji. Przekracza 
ciągle różne społeczne i kulturowe „tabu”, co nie pozwala mu ustanowić wyraźnej 
linii czy wizji własnego życia. Zostaje wtórnie zniewolony – „złapany” w swoistą 
pułapkę: świat pozbawiony sensu (nieokreślony) nie stawia mu żadnych 
ograniczeń dla kreowania siebie i własnego życia, ale kolejne transgresje tracą 
znaczenie, bo nie mają żadnego ukierunkowania (celu). W efekcie czeka go 
nihilizm, bo w świecie równoprawności wszelkich znaczeń – nic nie ma znaczenia. 

Sprzeczność między konfliktowymi potrzebami człowieka (wolności  
i zakorzenienia, zależności i niezależności), ewokująca sprzeczność między wizją 
moralności modernistycznej i postmodernistycznej, tożsamości odzwierciedlonej 
i ponowoczesnej, może jednak być rozwiązana w formie syntezy obu postaw, co 
nie musi przyjmować formy absolutyzującej sztywny uniwersalizm właściwy dla 
modernizmu, bądź też absolutyzującej zbyt elastyczny indywidualizm cechujący 
postmodernizm.  

W kontekście wychowania moralnego młodego pokolenia, niezbywalnego dla 
funkcjonowania w świecie społecznym, kształtowanie dojrzałych postaw etycznych 
może, a nawet musi, przyjąć charakter działań edukacyjnych pierwotnie 
promujących wspólnotowość i zakorzenienie (socjalizacja adaptacyjna – 
heteronomia moralna), ale stopniowo przekształcając się w promowanie 
różnicowania i indywidualnej autokreacji (socjalizacja indywidualizująca – 
autonomia moralna).  

 
Ponowoczesna – globalna i zmienna tożsamość młodego pokolenia  

a etyka wyborów 
Zadając sobie pytanie o tożsamość lub osobowość postmodernistyczną, 

trzeba mieć na uwadze, że nowoczesna koncepcja postmodernistyczna  
w psychologii, a szerzej w naukach społecznych, to wynik refleksji nad 
funkcjonowaniem człowieka w świecie nowoczesnym. Odnosi się do założeń 
filozoficznych podkreślających: prymat jakości życia nad nim samym i powszechny 
pęd ku przyjemnościom. Efektem takiego podejścia do życia jest wykreowanie się 
wizji człowieka o osobowości postmodernistycznej – normatywnie wolnego. Jego 
tożsamość wyznacza zatem dążenie do wolności i przyjemności.  

Tożsamość jest kategorią zmienną, progresywną w przebiegu ludzkiego życia. 
Oznacza to, że człowiek doświadcza przez całe życie różnych kryzysów  
i przewartościowań, co wyznacza refleksyjne postrzeganie siebie i dążenie do 
samodoskonalenia. Ale adolescencja jest tym momentem rozwojowym, który, ze 
względu na dążenie do autonomicznego kreowania indywidualnej tożsamości, jest 
okresem szczególnym dla kształtowania się całej historii życia. Prawidłowe, a więc 
prorozwojowe, pokonanie młodzieńczego kryzysu tożsamościowego, 
ukierunkowuje podstawową aktywność człowieka, warunkuje zdolność  
do utrzymania obranego kierunku rozwoju, decyduje o zdolności do planowania  
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i organizacji przyszłościowych zadań życiowych, których uporządkowanie musi być 
liniowe i hierarchiczne.

30
 

Młody człowiek, żyjąc dzisiaj w rzeczywistości, której podstawowym atrybutem 
jest niepewność i fragmentaryczność, żyje w wielu równoważnych aksjologicznie 
światach, co wzmaga poczucie niepokoju, chaosu i permanentnego wewnętrznego 
konfliktu. Ma też coraz mniejszą pewność prawomocności i słuszności 
podejmowanych decyzji autokreacyjnych. Determinuje to dążność do uzyskania tej 
pewności, co wielowymiarowo i wielowątkowo opisuje Erich Fromm.

31
 Niepewność 

ma, co prawda, wymiar historyczny, bo – choć różna w przejawach i źródłach – 
towarzyszy człowiekowi od zawsze. Głównie jednak jest zjawiskiem 
psychologicznym, będąc elementem relacji: człowiek – środowisko, człowiek – 
społeczeństwo.

32
 Paradoksalnie sprzeczną tezę wysuwa jednak Herbert 

Marcuse,
33

 twierdząc, że współczesne społeczeństwo wielkoprzemysłowe 
stworzyło człowiekowi sytuacje jednowymiarowe, więc pewne, wyznaczone przez 
jedyną, więc i nadrzędną wartość, jaką stanowi konsumpcja. W sytuacjach 
jednowymiarowych nie ma miejsca na niepewność, a wybór jest niepotrzebny.  

Świat współczesny wyznacza zatem z jednej strony ponowoczesna  
wielość, wieloznaczność, wielowymiarowość, paradoksalnie sprowadzone do 
jednoznaczności, jednowymiarowości i unifikacji, zaś oba trendy argumentowane 
są równie przekonująco. Sprzeczność obu wizji jest jednak logicznie uzasadniona, 
gdyż wielość, różnorodność, równoprawność i tym samym konieczność 
dokonywania wyborów powoduje pojawianie się naturalnych tendencji do 
zwracania się w kierunku jednoznaczności (ideologizacja, np. fundamentalizm, 
konsumpcjonizm). Najłatwiejszą i zarazem przyjemną, a przy tym najbardziej 
dostępną w świecie ponowoczesnym, kreowanym przez media, jest cywilizacyjnie 
człowiekowi bliska orientacja konsumpcyjna i hedonistyczna, która nie potrzebuje 
żadnych – poza przyjemnościowymi – uzasadnień. Orientacja ta stanowi swoisty 
mechanizm obronny przed głównymi dylematami ludzkiej egzystencji, 
wyznaczanymi z jednej strony przez cierpienie, poświęcenie, śmierć, sens  
i bezsens życia, zaś z drugiej strony przez ponowoczesną niepewność  
i wieloznaczność.  

Współczesność, której ekwiwalentem jest nieustanny kryzys,
34

 nakłada się na 
wewnętrzne kryzysy rozwojowe człowieka, co musi być w jakiś sposób rozwiązane. 
Negatywne konsekwencje zewnętrznie i wewnętrznie wyznaczanych kryzysów, 
analizowane w kontekście rozwoju jednostki, wiążą się z (1) deformacją  
jej osobowości, polegającą na sprowadzaniu jej do jednego wymiaru, jednego 
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 A. Oleszkowicz, Przebieg kryzysu adolescencyjnego w aspekcie przezwyciężania niezgodności 
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rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje. Wrocław 1993, s. 19; por.  
K. Obuchowski, Adaptacja twórcza. Warszawa 1985 
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 U. Eco, Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996, s. 89; B. Russell, Śmiertelnicy i inni: eseje 
amerykańskie 1931-1935. Warszawa 2000, s. 110-111 
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1964, (wydanie polskie: Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego 
społeczeństwa przemysłowego. Warszawa 1991)  
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Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, s. 51 
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kierunku aktywności (zawężenie dróg rozwoju – fundamentalizacja osobowości, 
komercjalizacja dążeń, jako wynik konsumpcjonizmu oraz wizji siebie i świata 
przezeń wyznaczanego), lub (2) nieustającą ambiwalencją, wyznaczaną przez 
doświadczanie wewnętrznych konfliktów, których rozwiązać się nie da, bo nie  
ma ostatecznej instancji „odwoławczej”, mogącej wspierać kształtowanie się 
tożsamości młodego człowieka, szczególnie silnie podatnego na oddziaływanie 
różnych promowanych w ponowoczesnej kulturze wzorów. W ujęciu 
psychologicznym kultura permanentnej adaptacji jest niemożliwa do realizacji, 
gdyż eliminuje jakiekolwiek zakorzenienie, „zatrzymanie się w biegu”. Ogranicza  
i paradoksalnie zniewala człowieka w stałej pogoni wynikającej z konieczności 
nadążania za zmianami postępującymi zbyt szybko, by znaleźć nawet chwilowy 
„przystanek”, zdobyć poczucie stałości i uprawomocnić swoją tożsamość. 
Wyznacza zatem bezrefleksyjne wtapianie się w promowane i szybko zmieniające 
się „mody”, wskazujące wzory osobowej kreacji (zmienność i chwiejność 
tożsamości), bądź również bezrefleksyjne, warunkowane dążeniem do pewności, 
fundamentalizowanie się indywidualnej tożsamości. Oba kierunki rozwoju nie 
prowadzą do pozytywnych efektów rozwojowych, czyli wykreowania się refleksyjnej 
i zgodnej z własnymi potencjałami i preferencjami tożsamości młodego człowieka.  

Doktrynalne cechy ponowoczesności: przelotność, tymczasowość, 
poszukiwanie przyjemności, zanik trwałych związków i brak postulowanego ideału 
człowieka,

35
 uniemożliwiają kształtowanie się jakichś specyficznych cech ludzkiej 

osobowości. Zygmunt Bauman
36

 twierdził nawet, że osobowość „prawdziwie” 
ponowoczesna „wyróżnia się brakiem tożsamości. Jej kolejne wcielenia zmieniają 
się równie szybko i gruntownie, co obrazy w kalejdoskopie”. Wskazał jednak 
pewne tendencje w kształtowaniu się wizji człowieka i jego życia, opisane jako 
ponowoczesne wzory osobowe: turysty, gracza, spacerowicza i włóczęgi. Nie 
odnosząc się bezpośrednio do powszechnie znanych „baumanowskich” wzorów 
osobowych, można wskazać pewne cechy człowieka ponowoczesnego, 
sprowadzone do skłonności, czy wręcz nawyku kierowania się ku pozytywnym 
doznaniom, „kolekcjonowania przeżyć” i konieczności szybkiej ich wymiany.

37
 

Ponadto człowiek ponowoczesny jest merkantylny,
38

 gdyż wszelkie posiadane 
zasoby, traktuje jak towar do wymiany, stąd utrzymuje relacje z innymi i transakcje 
handlowe do momentu, w którym jeszcze przynoszą pożądany dlań bilans. Dąży 
do maksymalizacji efektu zarządzania czasem, która stanowi cel nadrzędny,  
bo człowiek ponowoczesny nie traci czasu na zajęcia nieprzynoszące wymiernych 
korzyści. Żyje w jednym wymiarze czasowym: w teraźniejszości, odcinając się od 
przeszłości i przyszłości, co pozwala mu redukować wątpliwości związane  
z kształtem jego życia. Prędkość i ruch oraz życie „tu i teraz” ograniczają – 
niepotrzebną zresztą dla niego – refleksję i zastanowienie się nad sobą i własnym 
działaniem. Dąży do posiadania „wciąż więcej i więcej”, gdyż potrzeby 
konsumpcyjne są nieredukowalne, a nadmiar staje się wyznacznikiem jakości 
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38
 E. Fromm, Niech się stanie człowiek…., op. cit. 



244 
________________________________________________________________________________________ 

 
życia, a nawet jego stabilności, daje możliwość kompensacji innych deficytów. Nie 
dokonuje się tu wyboru, bo liczy się jedynie nadmiar, a nie jakość dokonywanych 
wyborów i ich strukturalizacja wedle jakichś standardów normatywnych  
i aksjologicznych, które są niedostępne. Nadmiar i kulturowo wyznaczony 
imperatyw „mieć” (modus posiadania) i „wyglądać” (somatyzacja tożsamości) 
wyzwalają dążność do natychmiastowego zaspokojenia wszystkich potrzeb,  
co staje się generatorem ludzkiej aktywności, ale też ogranicza zdolność  
do odraczania gratyfikacji. Sztucznie wykreowane i ponadfunkcjonalne potrzeby 
stają się naturalne, choć zmieniają się bardzo szybko, bo szybkość i ruch nie 
pozwalają określić refleksyjnie własnych potrzeb, ich znaczenia, stąd zapożycza 
się owe znaczenia od „innych”. Wolność paradoksalnie zostaje ograniczona przez 
zapożyczanie znaczeń, nie towarzyszy temu refleksyjność w ocenie celów 
własnego działania. Metaforę człowieka ponowoczesnego stanowi „kameleon”, 
jego psychika reorganizuje się, by nadążyć za zmianą (zdolność do szybkiej 
orientacji i gotowości do zmiany). Zmiana repertuaru i jakości własnych zachowań, 
preferencji i postaw jest pożądana, stanowiąc kryterium zdrowia psychicznego. 
Bogactwo przeżyć staje się nadrzędnym dążeniem, zaś pytanie o moralne życie 
nie ma znaczenia, zostaje przeformułowane, stąd młody człowiek zadaje pytanie: 
w jaki sposób osiągnąć sukces i jak dotrzeć do dóbr powszechnie uważanych za 
godne pożądania. 

Człowiek ponowoczesny nie cierpi z powodu niemożności określenia siebie, 
bo określa się wciąż na nowo. Nie czyni tego jednak refleksyjnie, a w sposób 
naśladowczy, nie pytając o sensowność przemian. Radzi sobie bez względu na 
swoją biografię, jego przeszłość socjalizacyjna nie ma znaczenia, bo przecież liczy 
się tylko „tu i teraz”. Bezrefleksyjnie przekracza granice narzucone przez miejsca  
i doświadczenie, wtapiając się w nowe mody. Jest „baumanowskim” graczem, 
funkcjonującym w niestabilnym świecie, w którym zmieniają się reguły w ciągu 
jednej gry, stąd i on ma prawo zmieniać system wartości i metody działania.

39
 

Życie człowieka ponowoczesnego nie stanowi zatem spójnej narracji, może być 
zbiorem różnych, nieprzystających do siebie, opowiadań. Ten sam bohater, grany 
przez tego samego aktora, zmienia się istotnie, ale w sposób nieprzewidywalny  
i często sprzeczny z pierwotnym wizerunkiem.  

Postmodernistyczna zasada absolutystycznej autonomii jednostki w wyborze 
dobrego życia oraz prawo do równego dostępu do dóbr jako naczelne motywy 
ludzkiego działania, powodują wykreowanie się wizji psychiki ludzkiej, w której 
„stałość i przywiązanie” utraciły racjonalne przesłanki, a zostały zastąpione 
programem „nieprzywiązywania się do niczego i nikogo”. W rezultacie pojawia się 
fenomen „pustego ja”, wskazany przez Michaela J. Sandela

40
 – osobowości 

niezainteresowanej budowaniem stałej tożsamości, definiowaniem siebie  
i ustalaniem własnego miejsca w sieci powiązań społecznych. 

Taka wizja człowieka ponowoczesnego i jego tożsamości określa jego 
moralność (lub jej brak), którą wyznacza pierwotnie brak poczucia obowiązku 
wobec zarówno innych jak i siebie (wierność poprzedniemu „wcieleniu”): nie ma 
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problemu ze zmianą przekonań, przyjaciół czy partnera, gdyż rządzi tym 
instrumentalizm wyznaczany zasadą dążenia do przyjemności i sukcesu. Człowiek 
ponowoczesny jednak doświadcza też pewnych niedogodności związanych  
z przyjętą postawą, nie ma bowiem możliwości dzielenia odpowiedzialności: 
absolutystyczna autonomia powoduje, że odpowiedzialność za własne wybory 
spada jedynie na niego samego. Czerpie z tego jednak wtórne korzyści, bowiem 
zasada przyjęcia odpowiedzialności za własne życie, jednocześnie zwalnia z troski 
o innych i odpowiedzialności za nich. Zasada: „każdy jest kowalem własnego losu” 
obciąża indywidualnie, ale zwalnia ze zobowiązań społecznych (ograniczenie 
możliwości budowania „prawdziwej wspólnoty”).

41
 

Kultura konsumpcji (modus posiadania) rozumianej szeroko, a więc 
obejmującej też hedonizm (kolekcjonowanie wrażeń i przeżyć), pozorne 
zróżnicowanie stylów życia (wielość wyborów, ale sprowadzonych do konsumpcji  
i hedonizmu), a także pozorna, bo pozbawiona solidarności, tolerancja 
(odpowiedzialność za siebie, nie za innych); mobilność i otwartość na różnicę  
i wielość, ma jednak negatywne konsekwencje. Pozbawia jednostkę możliwości 
odniesienia do trwałych znaczeń, co musi powodować życie w świecie złudzeń 
(brak ukierunkowania życia). Tradycję, poczucie stałości i moralność wykreowaną 
społecznie, zastępuje w ponowoczesności dystans do absolutu (religii, znaczeń 
metafizycznych), stanowiący wynik absolutystycznego poczucia wolności. 
Ponowoczesność kreuje jednak „nową religię” i „nową duchowość”, którą jest kult 
konsumpcji (przymus konsumowania). Kult ten – pozorny ekwiwalent wolności, 
kreuje jednak wtórnie uzależnienie od różnorakich dóbr i dostępu do nich, bo 
jedynie te dostarczają znaczących gratyfikacji. Może więc stać się podstawą 
wykreowania osobowości nałogowej i przemocowej, paradoksalnie bowiem 
potrzeby konsumpcyjne są nieredukowalne. 

Kult dóbr materialnych (konsumpcjonizm) i cielesności (hedonizm) wyzwala 
też poczucie niepokoju związanego z ciałem. Anthony Giddens

42
 wskazuje 

znaczenie ciała w czasach ponowoczesnych: „ciało jest też wyrazem normalności, 
a jak o wszystkie aspekty interakcji, o wrażenie normalności trzeba niesłychanie 
dbać”. Efektem tego staje się normalizacja zespołu postaw czy perspektywy 
tożsamościowej wynikającej z logiki konsumpcjonizmu i hedonizmu.  

Alasdair Chalmers MacIntyre
43

 opisuje formy i zarazem wzory kształtowania 
się tożsamości w czasach ponowoczesnych, sprowadzając je do: (1) bogatego 
estety, którego cel działania wyznacza walka z nudą (dominacja potrzeby 
stymulacji) i zaspokajanie własnych potrzeb bez uwzględniania dobra innych ludzi 
(solipsystyczny indywidualizm i egocentryzm); (2) biurokratycznego menagera, 
kierującego się w swym postępowaniu zasadą wyższości celu nad środkami jego 
realizacji (instrumentalizm i manipulacja, osobowość merkantylna i makiaweliczna), 
co wyznacza przekonanie o nadrzędnym dobru sprowadzonym do ekonomicznej 
skuteczności działania (makiaweliczny racjonalizm); (3) terapeuty, próbującego 
neutralizować skutki dystansu i dysonansu między tożsamością jednostki  
a społecznie jej przypisaną rolą; doświadczającego wszechogarniających 
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wątpliwości, odczuwającego przymus ciągłego kompromisu i konieczność ciągłej 
interpretacji/reinterpretacji rzeczywistości; terapeuta dochodzi w efekcie do 
cynizmu (zob. koncepcja Spaemana), bo nic nie jest jasno określone; a jego 
społeczna rola wiąże się z uzasadnianiem i utrzymywaniem obu wskazanych 
wcześniej typów w stanie społecznego przystosowania. MacIntyre przewiduje 
istnienie tzw. typów mieszanych, sprowadzonych jednak do roli „biernych 
obserwatorów” tego, co proponują typy dominujące, a więc bezrefleksyjnie 
podlegających oddziaływaniu wszystkich „wzorców” i mechanizmów występujących 
w ponowoczesności: technokratycznej manipulacji, estetycznej popkulturowej 
ekscytacji i racjonalizującej terapii, oddziałujących na jednostkę przez środki 
masowego przekazu. 

 
Refleksja końcowa – problem tożsamości czy problem etyki 
 

To nie Świat nas ogranicza – to My ograniczamy się sami.  
 

Podstawowym problemem człowieka ponowoczesnego jest życie 
wykorzenione, samotne i wyobcowane, a więc pozbawione trwałych znaczeń, co 
powoduje wykreowanie się fenomenu „tożsamości zmiennej”, pozbawionej 
trwałych społecznych i kulturowych odniesień, co powoduje konieczność 
autonomicznego określania siebie, wciąż na nowo i z przyjęciem 
odpowiedzialności za dokonane wybory, co doskonale egzemplifikuje przyjęte 
motto niniejszego opracowania.  

Stawiając pytanie o tożsamość młodego pokolenia (młodzieży) powinniśmy 
rozstrzygnąć nie tylko kwestie prawa do autonomicznego budowania własnej 
tożsamości, ale także kwestie etyczne, związane ze społecznym i kulturowym 
wykreowaniem znaczeń, do których młodzież mogłaby się odnosić, refleksyjne 
tworząc siebie, w zgodzie jednak ze światem społecznym i w trosce o kształt 
świata w ogóle.  

Pytanie o to, kim być, nie jest li tylko pytaniem o indywiduum (tożsamość 
indywidualna), ale o ulokowanie jednostki w świecie (tożsamość społeczna  
i kulturowa), a tu już dotykamy bezpośrednio kwestii etycznych. Niech propozycją 
rozstrzygnięcia dylematu: etyka czy estetyka istnienia (własnej tożsamości), będą 
rozważania Martina Bubera: jego analizy relacji „Ja-Ty” jako spotkania.  

Martin Buber
44

 pisze: „O ile jednak indywidualizm ujmuje tylko część 
człowieka, o tyle kolektywizm ujmuje człowieka tylko jako część; do całości 
człowieka, do człowieka jako całości nie dociera ani indywidualizm,  
ani kolektywizm. Indywidualizm widzi człowieka wyłącznie jako zwróconego  
ku samemu sobie, kolektywizm natomiast nie widzi człowieka w ogóle, widzi tylko 
społeczeństwo. Tam oblicze człowieka jest „wypaczone”, tu jest „zakryte”. Wynika 
to ze specyfiki ludzkiej sytuacji w świecie: alienacji związanej z nałożeniem się na 
siebie bezdomności kosmicznej i społecznej, lęku przed światem i lęku przed 
życiem. Niespotykany dotąd stan samotności egzystencjalnej współczesnego 
człowieka wynika – jego zdaniem – z „porzucenia przez przyrodę” oraz z „izolacji 
wśród tętniącego świata ludzi”. Reakcją na pierwsze jest nowoczesny 
indywidualizm (bycie indywiduum, gloryfikacja indywiduum jako mechanizm 
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pokonania samotności), zaś reakcją na drugie – nowoczesny kolektywizm (bycie 
elementem całości, jako sposób zagłuszenia samotności i pozyskania 
bezpieczeństwa).  

Nakładając to na wcześniejsze analizy ponowoczesnego 
(postmodernistycznego) i tradycyjnego (modernistycznego) społeczeństwa oraz 
sytuacji człowieka w ich obrębie, ani nadmierny (nowoczesny) indywidualizm, ani 
też nadmierny (tradycyjny) kolektywizm nie prowadzą do spotkania człowieka  
z samym sobą (określenia indywidualnej tożsamości). Spotkanie to może i musi  
się dokonać: „tylko jako spotkanie pojedynczego człowieka z żyjącym obok drugim 
człowiekiem” (rozpoznanie siebie w innym człowieku przy całej jego inności). 
Spotkanie to wyzwala natomiast jednostkę z jej samotności.

45
 

Jak wskazałam na wstępie tego akapitu, istotą myślenia o człowieku jest 
analiza jego egzystencji w relacji „Ja-Ty”.

46
 Kategoria „Pomiędzy”

47
 oznacza, że 

stosunku między osobami ludzkimi nie można lokować ani w ich „wewnętrznych 
światach”, ani też w ogarniającym je „świecie ogólnym”, ale w relacji pomiędzy 
nimi. Wszystko, co się wydarza, wydarza się bowiem między osobą a osobą, 
stanowiąc efekt niemożliwych do rozdzielenia: świata i duszy, zewnętrznego 
zdarzenia i wewnętrznego odczucia. Buber określa to następująco: „Królestwo 
Pomiędzy jest po tamtej stronie subiektywności i po tej stronie obiektywności, na 
wąskiej grani, na której spotykają się Ja i Ty”.

48
 Proponuje więc trzecią drogę, która 

prowadzi do „odzyskania prawdziwej osoby” (tożsamość indywidualna) i „założenia 
prawdziwej wspólnoty” (zakorzenienia siebie). Wiąże się to ze zmianą rozumienia 
„osoby” i „wspólnoty”, co oznacza, że ich istotą nie jest ani jednostka, ani kolektyw, 
ale „człowiek z człowiekiem” i ich żywy związek – owa relacja „Ja-Ty”, lub relacja 
poszerzona „Ja-Ty-Świat”. W związku tym przejawia się istotowość człowieka, czyli 
to, co określa tylko jego. Buber konstatuje: „I goryl jest jednostką, a państwo 
termitów kolektywem, lecz Ja i Ty są tylko w naszym świecie, a są dlatego, że jest 
człowiek, ze stosunku do Ty bierze się Ja”

.49
 

Jeśli chcemy analizować dylematy tożsamościowe związane ze stosunkiem 
człowieka do innych i ogólniej świata jego życia, musimy przyjąć założenie, że 
podmiotem „stającym się” nie jest jednostka sama w sobie (subiektywne 
indywiduum), ani świat jako ogół (społeczeństwo, kolektyw), ale relacja „Ja-Ty”, lub 
„Ja-Ty-Świat”: „Jeśli rozważasz pojedynczego człowieka samego w sobie, to 
widzisz w człowieku nie więcej niż udaje nam się zobaczyć na Księżycu; 
całościowy obraz daje dopiero człowiek z człowiekiem. Jeśli rozpatrujesz ogół sam 
w sobie, widzisz w człowieku nie więcej niż udaje nam się zobaczyć na Drodze 
Mlecznej; dopiero człowiek z człowiekiem jest zarysowaną formą”.

50
 Rozszerzając 

autorsko ową relację w kierunku ulokowania człowieka nie tylko w relacji do 
drugiego człowieka, ale też do świata jego życia, kierowałam się poszerzonym 
pojęciem spotkania, które może mieć dwie formy: bezpośrednią (Ja-Ty) i pośrednią 
(Ja-Świat). Świat jest bowiem wytworem zarówno „Ja”, jak i „Ty”, co pozwala 
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mówić o relacji w bezpośrednim spotkaniu, jak i relacji ze światem jako 
symbolicznym spotkaniem z dziełem innego człowieka.  

Ostatecznie, w trudnym procesie kreowania siebie jednostka spotyka się 
zarówno z innym człowiekiem, jak i ze światem, który wspólnie został utworzony, 
a ponieważ nie jest on idealny, jednostka potrzebuje wsparcia ideologicznego  
i społecznego, by móc realizować siebie w świecie, a jednocześnie być aktorem 
i autorem zmieniającym świat tak, by go doskonalić. W tworzeniu siebie i świata 
własnego życia ważna jest zatem „etyka działania” (zakorzeniająca  
w społeczeństwie), nie tylko „estetyka istnienia” (ukierunkowująca indywidualną 
samorealizację) – obie zaś są konieczne w procesie tworzenia tożsamości 
refleksyjnej i zgodnej z konfliktowymi, ale naturalnymi potrzebami człowieka 
(zależności i niezależności, indywidualności i wspólnotowości).  

Rozwój jednostki jest procesem „przewidywalnym”, choć nie zawsze 
kierunkowo realizowanym. Jednostka realizuje w toku życia trzy niezbywalne role, 
począwszy od: (1) aktora życia społecznego, w którym jednostka odgrywa cudze 
role (tożsamość społeczna, odzwierciedlona), poprzez (2) podmiot działający 
autonomicznie (eksperymentowanie z rolami, w celu podjęcia decyzji o wyborze 
właściwych dla siebie), do (3) autora własnej biografii (odgrywanie własnych ról, 
tożsamość indywidualna).

51
 Przy czym inteligentny, a więc refleksyjny rozwój – 

zdaniem Michaela B. Arthura, Priscilli H. Claman i Roberta J. DeFillippi
52

 – wymaga 
wiedzy dotyczącej kwestii podstawowych: dlaczego (motywy), jak (w jaki sposób 
osiągnąć zakładane cele rozwojowe) i z kim (instancje wspierające rozwój, 
autorytety). Efektywność rozwoju związana jest natomiast z jego refleksyjnością 
oraz umiejętnością opanowania leków i niepewności.  

Wizja siebie i własnego życia konstruowana według powyższego scenariusza, 
stanowiąca jednocześnie efekt własnej biografii (odgrywania ról narzuconych, 
eksperymentowania z rolami wybieranymi, podjęcia świadomej decyzji i wyboru ról, 
które jednostka chce i będzie odgrywała w swym życiu), jest wynikiem 
rozstrzygnięcia różnych dylematów, które na każdym etapie rozwoju tożsamości 
naturalnie się pojawiają: (1) scenariusz narzucony, czyli grana przez aktora 
opowieść innych (tożsamość odzwierciedlona) związany jest z frustracją 
wynikającą z poczucia zniewolenia (kontrola zewnętrzna); (2) scenariusze „na 
próbę”, czyli granie opowieści eksperymentalnych (moratorium tożsamościowe), 
wiązać się może z poczuciem zagrożenia wynikającego z zagubienia w wielości ról 
(doświadczanie chaosu i zamętu tożsamościowego); (3) scenariusz refleksyjnie 
realizowany, czyli granie własnej opowieści o życiu (pokonanie kryzysu 
tożsamości), przyjęcie roli autora jest trudne, gdyż wymaga od niego przyjęcia 
odpowiedzialności za własne decyzje autokreacyjne i dochowania im wierności 
mimo przeciwności losu (co może ewokować „ucieczkę od wolności”).  

Jednak przejście pomiędzy tymi rolami i ich integracja jest konieczne zarówno 
dla kształtowania własnej, indywidualnej i refleksyjnie przyjętej tożsamości, jak  
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i budowania własnej przyszłości, która wynika z podjętych decyzji autokreacyjnych. 
Najtrudniejsze w tej drodze jest zdobycie świadomości, że tak naprawdę to nie 
świat nas ogranicza, ale ograniczamy siebie sami, dokonując niewłaściwych 
wyborów, bez pogłębionej refleksji, powodowani lękiem przed odpowiedzialnością 
za dokonany wybór, zagrożeni w poczuciu własnej wartości, jeśli wybrana droga 
zakończy się niepowodzeniem. Warto także mieć świadomość, że niepowodzenie 
wynikające z podejmowania prób działania nigdy nie jest ostateczne, zaś 
prawdziwym niepowodzeniem jest niepodejmowanie żadnych prób refleksyjnego 
działania autokreacyjnego. Jednak, by tę świadomość uzyskać, jednostka musi 
mieć psychologiczne wsparcie w społecznym otoczeniu, a także pewne 
drogowskazy (wsparcie ideologiczne), których wskazania możliwe są przez nią do 
zrealizowania (świadomość własnych potencjałów i naturalnych ograniczeń). 

 
Streszczenie 
W artykule autorka dokonuje analizy wybranych zjawisk charakterystycznych 

dla ponowoczesności, wskazując ich znaczenie dla rozwoju tożsamości młodego 
pokolenia. Opisuje warunki kształtowania się ponowoczesnej tożsamości 
młodzieży, uwzględniając zjawiska właściwe dla globalizacji. Analizuje znaczenie 
dyktatury mediów, jako źródła kształtowania się tożsamości, wskazuje dylematy 
tożsamościowe doświadczane przez młode pokolenie i „nowe” źródła 
doświadczanego kryzysu tożsamości. Dokonuje też analizy problemów związanych 
z etyką ponowoczesną w kontekście kształtowania się tożsamości młodzieży. 
Charakteryzuje konsekwencje globalizacji i ponowoczesnych wzorów życia dla 
doświadczanych przez młodzież problemów autokreacyjnych. Na tym tle rysuje 
model wychowania moralnego młodego pokolenia, stanowiącego konieczność  
w budowaniu refleksyjnej tożsamości.  

 
Summary  
The author analyzes the selected phenomena characteristic of postmodernism 

by indicating their significance to the development of the young generation’s 
identity. The author describes the conditions related to shaping of the postmodern 
identity of the youth, considering the phenomena typical of globalization. 
Furthermore, the significance of dictatorship of the media is analyzed as the source 
of identity shaping and the author indicates the identity dilemmas which are 
experienced by the young generation and “new” sources of the experienced 
identity crisis. Also, problems related to postmodern ethics are analyzed in the 
context of shaping young people’s identity. The author characterizes the 
consequences of globalization and postmodern models of living for auto-creation 
problems encountered by the youth. Against such a backdrop the author presents 
the model of moral upbringing of the young generation, constituting the necessity in 
building reflective identity.  
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TREŚCI PATRIOTYCZNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ,  
JAKO ISTOTNY ELEMENT EDUKACJI OBRONNEJ 

 
 

1. Edukacja obronna w polskim systemie oświaty – wprowadzenie 
M. Kucharski sformułował definicję edukacji obronnej, według której jest to 

„ogół procesów oświatowych i wychowawczych, wpływających na jednostki i grupy 
społeczne, powodujących rozwój i aktywność ukierunkowaną na kształtowanie 
systemu wartości istotnego dla kształtowania bezpieczeństwa państwa  
i obywateli”.

1
 Celem wszystkich działań związanych z edukacją tego typu powinno 

być więc przygotowywanie potencjalnych uczniów do skutecznego realizowania 
zadań związanych z zapobieganiem różnorodnym zagrożeniom bezpieczeństwa  
i minimalizowania ich skutków i w czasie wojny i w okresie pokoju. Edukacja 
obronna jest zatem istotnym elementem życia społecznego.

2
 Obecnie jej pojęcie 

jest znacznie szersze niż wcześniej, gdyż nie dominują w nim tylko akcenty 
wojskowe związane z przeciwdziałaniem napaści wroga. Dziś bardziej 
adekwatnym terminem wydaje się edukacja dla bezpieczeństwa, gdyż pojęcie 
bezpieczeństwa narodowego wskazuje, iż stan bezpieczeństwa określany jest 
poprzez zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przez 
zewnętrznym zagrożeniem.

3
 

W czasach obecnych ważniejsze wydaje się kształcenie umiejętności 
radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają w większości przypadków 
charakteru zagrożeń zewnętrznych, chociaż tych nie należy wykluczać w obecnej 
sytuacji politycznej. Gwałtowny rozwój cywilizacji i dynamiczne uprzemysłowienie 
powodują wzrost czynników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia  
i życia człowieka. Poważne zagrożenia ekologiczne stwarza także nieustanna 
degradacja środowiska naturalnego. W związku z tym przed władzami, instytucjami 
bezpieczeństwa narodowego i systemem edukacji stanęło wyzwane  
w postaci przygotowania społeczeństwa do bezpiecznego życia w ówczesnej 
sytuacji. W pierwszej kolejności należało przeprowadzić analizę treści nauczania  
i wyeliminować z nich obszary mniej ważne na rzecz tych o znaczeniu 
priorytetowym dla bezpieczeństwa.

4
 

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa to najbardziej efektywna i jednocześnie 
najtańsza forma przeciwdziałania zagrożeniom. Stanowi ona główną drogę 

                                                           

1
 M. Kucharski, Edukacja obronna, Fundacja Innowacja. Warszawa 2002, s. 3 

2
 Ibidem, s. 85 

3
 Ibidem, s. 86 

4
 P. Makowski, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (w:) 
Podstawa programowa z komentarzami, T. 8, Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa  
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 71-72, dostępne online https://archiwum.men.gov.pl/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=2055%3Atom-8-wychowanie-fizyczne-i-edukacja-dl 
a-bezpieczestwa-&catid=230%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Item 
id=290- (pobrano 13.10.2014 r.) 
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kształtowania bezpieczeństwa ludności, wpływa na wiedzę i umiejętności 
niezbędne do podejmowania prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożeń. 
Nowocześnie rozumiana edukacja obronna ma ukazywać potrzebę rozwijania 
świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształcać 
nawyki wzmacniające je. Aby była ona skuteczna konieczne jest zaangażowanie 
licznych instytucji – rodzinę, szkołę, media i władzę publiczną.

5
 

Poziom edukacji dla bezpieczeństwa warunkuje postawy, wartości  
i wiadomości, a więc świadomość i umiejętności niezbędne w zapobieganiu  
i radzeniu sobie w sytuacji zagrożeń. Poniższy schemat prezentuje różne obszary 
edukacji dla bezpieczeństwa wyszczególnione na podstawie rodzaju zagrożenia.  

 

Schemat nr 1: Obszary edukacji dla bezpieczeństwa
6
 

 

 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa powinna mieć charakter ciągły i obejmować 
różnorodne działania m.in.: przekazywanie wiedzy w zakresie występowania 
zagrożeń, kształtowanie „bezpiecznych” zachowań i postaw, motywowanie do 

                                                           

5
 I. Grabowska-Lepczak, M. Tryboń, M. Kwiatkowski, Transformacja oraz perspektywy rozwoju edukacji 
dla bezpieczeństwa w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2011, Nr 41, s. 182 

6
 Źródło: T. Siuda, Edukacja dla bezpieczeństwa w wybranych czasopismach (w:) R. Rosa (red.), 
Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Edukacja do bezpieczeństwa 
pokoju i praw człowieka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2001, s. 116-117 
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podejmowania działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
upowszechnianie koniecznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania 
zagrożeniom, uświadamianie skali i rodzaju potrzeb w sytuacjach trudnych, 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie określonych działań, 
wyrabianie właściwych nawyków zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz 
pielęgnowanie wartości w odniesieniu do życia i zdrowia człowieka.

7
 

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, wprowadziło  
w podstawie programowej gimnazjum i liceum nowy przedmiot nauczania – 
edukacja dla bezpieczeństwa, zastępujący dotychczasowy przedmiot 
przysposobienie obronne. Zagadnienia bezpieczeństwa zostały ujęte 
kompleksowo, a punkt ciężkości przeniesiono na problematykę zagrożeń 
pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze 
kryzysowym.

8
 

W szkole podstawowej nie ma odrębnego przedmiotu, który koncentrowałby 
się na obszarze obronności – bezpieczeństwa. Na tym etapie edukacji treści z tego 
zakresu pojawiają się na różnych przedmiotach lekcyjnych i już najmłodsze dzieci 
uczą się jak należy postępować w sytuacji pożaru, powodzi czy wypadku. Jednak 
szkoła podstawowa to przede wszystkim czas, kiedy należy kształcić w przyszłych 
obywatelach odpowiednie wartości, które „zaowocują” prawidłowymi postawami 
sprzyjającymi dbałości o szeroko rozumiane bezpieczeństwo kraju. W ogromnym 
stopniu służy temu wychowanie patriotyczne.

9
 

 
2. Pojęcie wychowania patriotycznego (edukacji patriotycznej)  
Kompleksowy i skuteczny proces wychowawczy powinien wprowadzać 

wychowanków w świat wartości, ponieważ „wychowanie bez wartości staje się 
pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozkołysania nie wyda dźwięków, 
których oczekujemy”.

10
 Jedynie dzięki urzeczywistnianiu wartości osobowość 

człowieka może rozwijać się w pełni. Obecnie, w czasach moralnego relatywizmu, 
wychowanie oparte na ponadczasowych wartościach jest niezwykle ważne  
i potrzebne. Ich brak przyczynia się do zakłamania życia społecznego, brutalizacji 
rzeczywistości i rozwoju różnorodnych patologii.

11
 

Wartości patriotyczne należą do najważniejszych wartości – ponadczasowych  
i uniwersalnych – które powinny być obecne w wychowaniu dziecka. Słowo 
patriotyzm pochodzi od patriotek, co oznacza rodak, obywatel, ziomek. Warto 
także przytoczyć łacińskie słowo Patria, które oznacza rodzinne miasto, ojczyznę, 
kraj ojczysty. Na początku patriotyzm oznaczał umiłowanie miejsca swego 
urodzenia i mieszkających tam ludzi, a później jego zasięg rozszerzył się na 
region, kraj i państwo.

12
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Patriotyzm jest definiowany w różny sposób i różne są cechy, które składają 

się na znaczeniowy zakres tego pojęcia. Kilka wybranych definicji prezentuje 
poniższy schemat. 

 

Schemat nr 2: Definicje patriotyzmu
13

 
 

 
 

Znajomość przeszłości narodu i kontakt z nią sprawia, że uczniowie stają  
się jej spadkobiercami i jednocześnie tworzą nowe wartości kulturowe, moralne  
i społeczne. Zyskują poczucie przynależności do pewnej określonej wspólnoty  
i zdobywają najlepsze wzorce do naśladowania. Poczucie więzi patriotycznej  

                                                           

13
 Źródła: W. Hausner, Wychowanie do patriotyzmu, „Wychowawca” 1997, nr 4, s. 13; M. Dziewiecki, 
Jak kochać Ojczyznę? „Wychowawca” 2002, nr 11, s. 14; L. Malinowski, Barwy patriotyzmu., Instytut 
Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1987, s. 6; F. Iniewski, Ogólne prawidłowości 
wychowania patriotycznego uczniów w szkole, WSiP. Warszawa 1985, s. 8; A.Z. Sawicka,  
Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu., WSiP. Warszawa 1980, s. 14 
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z ojczyzną i narodem jest także punktem odniesienia codziennych czynności  
i wyborów. Patriotyzm jest zatem znaczącym czynnikiem moralnym i twórczym, 
który łączy ludzi wzmacniając wspólne wartości. Treści patriotyczne mogą 
powodować pojawienie się wspólnych wartości motywujących ludzi do 
zjednoczenia się, wyzwalają gotowość i wolę, społecznie cennego, działania.  
W obszarze tych działań znajdują się również wszelkie czyny związane z szeroko 
rozumianą obroną tego z czym każdy patriota się identyfikuje – ze swoim krajem, 
jego ludnością, tradycjami i historią.

14
 

Wychowanie patriotyczne (edukacja patriotyczna) to wdrażanie do umiłowania 
własnej ojczyzny i narodu oraz kształtowanie gotowości do poniesienia ofiar dla 
nich. Ma na celu przygotowanie wychowanków do służenia własnemu krajowi  
i narodowi. Edukacja patriotyczna wspomaga kształtowanie przywiązania do 
przeszłości i teraźniejszości ojczystego kraju, umacnia poczucie odpowiedzialności 
za jego rozwój i uświadamia obowiązek w stosunku do ojczyzny.

15
 To świadome  

i celowe oddziaływanie na uczniów z zamiarem kształtowania w nich postawy 
patriotycznej – opartej na przywiązaniu i miłości do ojczystego kraju, na 
solidarności z własnym narodem i bezinteresownym postępowaniem dla 
wspólnego dobra. Ważnym celem tego wychowania jest rozwijanie gotowości do 
obrony własnej ojczyzny i przyczynianie się do jej, szeroko pojmowanego, 
bezpieczeństwa. Proces edukacji patriotycznej wśród najmłodszych 
skoncentrowany jest zwłaszcza na przyswajaniu przez nich gruntownej wiedzy  
o ojczyźnie. Wynika to z faktu, iż dziecko kocha i rozumie to, co jest mu bliskie  
i znane. Wyznacznikami postawy patriotycznej są takie elementy jak: miłość do 
ojczyzny, świadczenia określonych usług na rzecz kraju, zainteresowanie 
sprawami narodu i ojczyzny, okazywanie lojalności względem elit politycznych 
kraju, gotowość do obrony jego interesu i bezpieczeństwa, oddawanie szacunku 
symbolom narodowym. Będą one realizowane w różnym zakresie w zależności od 
wieku.

16
 

Wychowanie patriotyczne to nie tylko poznawanie historii swojego kraju  
i znajomość patriotycznych pieśni. To także treści z zakresu edukacji ekologicznej  
i obywatelskiej. Troska o naturalne środowisko staje się bowiem wyznacznikiem 
szacunku do własnego państwa i jego mieszkańców oraz wyrazem dbałości  
o jakość życia przyszłego. Znaczenie wychowania obywatelskiego jest  
w dzisiejszych czasach coraz większe z uwagi na coraz większe trudności  
w określaniu przynależności człowieka do regionu czy państwa. Konieczne jest 
zatem kształcenie cech, które pomogą żyć w danej społeczności, w jakiej przyszło 
jednostce żyć.

17
 

Istotą wychowania patriotycznego najmłodszych uczniów jest stawianie sobie 
za cel przygotowania ich do życia społecznego, do uczestniczenia w kulturze oraz 
do pracy zawodowej.

18
 Należy bowiem pamiętać, że kształcenie patriotyczne nie 

ogranicza się jedynie do kształtowania miłości do ojczyzny, ale w takim  
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 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa. Jelenia Góra 2012, s. 124 
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 M. Łobocki, Teorie wychowania…, op. cit., s. 288 
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samym stopniu dotyczy przygotowania wychowanków do dorosłego życia  
w społeczeństwie, do wykonywania pracy zawodowej i czynnego angażowania się 
w sprawy narodu. Na pierwszych etapach edukacji wychowanie patriotyczne 
powinno więc pełnić następujące funkcje: wprowadzać w świat wartości, 
integrować z rodziną i środowiskiem lokalnym, dynamizować rozwój uczuciowy 
oraz kształtować postawy i skłaniać do konkretnych działań.

19
 

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny, jak również nauka w klasach IV-VI, 
wymaga szczególnego zainteresowania, ponieważ jest fundamentem, na którym 
zbudowane zostaną wartości dorosłego. Najważniejszą kwestią w wychowaniu 
patriotycznym dzieci jest budzenie w nich jak najwcześniej emocjonalnego 
stosunku do Ojczyzny. Nie rozumieją one wielu kwestii związanych  
z patriotyzmem, potrafią je natomiast przeżywać. Wówczas właśnie rodzą się 
emocje będące najważniejszymi składnikami postawy patriotycznej – radość, 
podziw, szacunek i współczucie.

20
 

Edukacja patriotyczna w szkole podstawowej ma za zadanie budzić 
wrażliwość emocjonalną młodych obywateli i ich świadomość moralną poprzez 
rozwijanie różnych cech, np.: życzliwości, uczciwości, obowiązkowości. Poza tym 
wzmacnia więź uczuciową z rodziną i najbliższym środowiskiem, kształtuje 
samodzielność i uczy współdziałania na rzecz innych. Dzięki treściom 
patriotycznym dzieci rozwijają swoją aktywność społeczną i wdrażają się do 
przestrzegania zasad życia zbiorowego. One też kształtują w najmłodszych 
szacunek dla innych narodów i ras.

21
 

Wychowanie patriotyczne powinno koncentrować się przede wszystkim na 
tym, aby unikać kształtowania u dzieci patriotyzmu czysto werbalnego na rzecz 
umiejętności wyrażania uczuć patriotycznych w codziennym dniu. Już od 
najmłodszych lat dzieci muszą bowiem wiedzieć, że mogą być patriotami na co 
dzień, gdyż szczere uczucie i przywiązanie do kraju manifestuje się w zwykłym 
działaniu zgodnym z obowiązującym prawem i zasadami i spełnianiu swoich 
obywatelskich powinności.

22
  

Realizowane w szkole podstawowej wychowanie patriotyczne powinno też 
kształtować już u najmłodszych obywateli gotowość do poświęceń dla ojczyzny. 
Należy tak kształtować ich motywację, by chciały i potrafiły własne sprawy 
podporządkować dobru społecznemu. Ta funkcja wychowania patriotycznego 
najpełniej koresponduje z edukacją w zakresie obronności, gdyż przyzwyczaja do 
rezygnowania z własnych pragnień na rzecz innych ludzi i dobra ogółu. Gotowość 
do poświęceń należy kształtować m.in. przez dbałość o to, by dziecko wypełniało 
rzetelnie swoje codzienne obowiązki. Wytrwała i uczciwa praca oznacza 
realizowanie swoich powinności patriotycznych w czasie pokoju. Edukacja 
patriotyczna kształci więc cechy, które następnie będą „procentowały” w życiu 
dorosłym.

23
 

Znajdując się na najniższych etapach edukacji dziecko uczy się kochać swój 
kraj za konkretne cechy, za coś. Dlatego powinno tych powodów otrzymać od 
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nauczycieli jak najwięcej. Jego umysł i osobowość są wówczas bardzo plastyczne, 
dzięki czemu kształtowanie postawy patriotycznej w tym okresie stwarza warunki 
do dalszego jej rozwijania.  

 
3. Treści patriotyczne w podstawie programowej edukacji zintegrowanej 

i edukacji w klasach IV-VI 
W szkole podstawowej nie funkcjonuje odrębny przedmiot poświęcony 

treściom z zakresu obronności, bezpieczeństwa i patriotyzmu. Są one jednak 
obecne w zagadnieniach z zakresu różnych przedmiotów. We wstępie podstawy 
programowej do szkoły podstawowej zawarte są jej zadania, mi. in. kształtowanie 
postawy patriotycznej: „W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa 
kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalsze mu rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, 
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa  
w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju 
społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania 
dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”.

24
 

W tabeli I przedstawiono zagadnienia dotyczące wychowania patriotycznego 
w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I-III. 
Są to treści, które dziecko powinno opanować po skończeniu tego etapu edukacji.  

 

Tabela nr 1: Zagadnienia z obszaru wychowania patriotycznego w nowej podstawie 

programowej dla edukacji wczesnoszkolnej
25

  
 

TREŚCI PATRIOTYCZNE 

Edukacja muzyczna 

 śpiewa z pamięci hymn narodowy 

 tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca 
ludowego 

Edukacja plastyczna 

 określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 
sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym 

  uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury 
działających na ich rzecz 

 rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy 
charakterystyczne  

                                                           

24
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół, Dz. U., Poz. 803, s. 9-10 

25
 Ibidem 
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Edukacja społeczna 

 odróżnia, co jest dobre, a co złe  

 stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga 
słabszym i potrzebującym 

 podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia 

 identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami 

 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych 

 jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej  

 zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je 
 

 

 uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 

 zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje 

 uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność 

 wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się  
w Europie 

  zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne 

 orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w 
której mieszka, dla Polski i świata 

 rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej 

 wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i 
dlaczego 

 zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 
zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112 

Edukacja przyrodnicza 

 nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski 

 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski 

  podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że 
należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; 
wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje 
człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); 
chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga 
zwierzętom 

 dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych  

 orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach 
typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się  
w takich sytuacjach. 

Etyka 

 rozumie, że ludzie mają równe prawa 

 zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może 
dążyć, nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym 

 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania 
się kłamstwu i obmowie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 
dziecięcej oraz w świecie dorosłych 

 wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia 
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W klasach I-III dzieci najczęściej spotykają z treściami o charakterze 

patriotycznym w obszarze edukacji społecznej i plastycznej. Zaangażowany 
nauczyciel jest jednak w stanie wprowadzać tego typu zagadnienia niemal na 
każdym przedmiocie i angażować swoich wychowanków do wielu ciekawych 
przedsięwzięć natury patriotycznej. To do niego również należy systematyczne 
rozszerzanie treści patriotycznych, które dzieci przyswajają przez wprowadzanie 
nieznanych im, ciekawych problemów.  

W kolejnej tabeli znalazły się natomiast treści patriotyczne pojawiające się na 
kolejnym szczeblu edukacji – w klasach IV-VI.  

 

Tabela nr 2: Zagadnienia z obszaru wychowania patriotycznego w nowej podstawie 

programowej dla edukacji w klasach IV-VI
26

 
 

TREŚCI PATRIOTYCZNE 

Muzyka 

 poprawnie śpiewa z pamięci polski hymn narodowy oraz hymn Unii Europejskiej 

 rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (poloneza, 
krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka) 

Plastyka 

 określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 
sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także 
uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury 
działające na jego rzecz) 

 rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury 

Historia i społeczeństwo 

 wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka 

 wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek 
rodzinnych 

 charakteryzuje społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i 
obowiązków 

 podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole 

 wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja 

 podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich 
rozwiązywania, 

 „Mała Ojczyzna”  

 Ojczyzna – znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych 

i miejsc ważnych dla pamięci narodowej 

 Państwo – wyjaśnia, w czym wyraża się demokratyczny charakter państwa 

polskiego, używając pojęć, wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, 
podaje przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 
omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można się zwrócić, gdy są one 
łamane 

 Społeczeństwo – wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej 

społeczny podział, opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w 
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społeczeństwie, podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, 
korzystając z różnych źródeł informacji 

 Wspólnota europejska – opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie 

europejskiej, używając pojęć: Unia Europejska, europejska solidarność, stosunki 
międzynarodowe, rozpoznaje symbole unijne: flagę i hymn Unii Europejskiej 

 Problemy ludzkości – wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: „świat stał się 

mniejszy”, i wskazuje przyczyny tego zjawiska, opisuje i ocenia na przykładach 
wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowieka, opowiada o 
przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach 
pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe, 
wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie 

 Państwo polskie za Piastów 

 Jadwiga i Jagiełło 

 Dwór Jagiellonów 

 Polski szlachcic 

 Rzeczpospolita Obojga Narodów 

 Rzeczpospolita w XVII w.  

 Upadek I Rzeczypospolitej 

 Formy walki o niepodległość 

 Życie na emigracji 

 Miasto przemysłowe 

 Odrodzenie państwa polskiego 

 Polska w okresie II wojny światowej 

 Polska Rzeczpospolita Ludowa 

 Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej 

Przyroda 

 Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej 

 Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; 
rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania 
zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz 
ochrony własnego zdrowia 

 Poszanowanie przyrody – Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z 

obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku 
kulturowego społeczności 

 Krajobrazy Polski i Europy 
 

W przypadku dzieci starszych zagadnień tych jest zdecydowanie więcej i mają 
one bardziej zróżnicowany i wielostronny charakter. W tabeli zostały zebrane te 
najbardziej bezpośrednio związane z zagadnieniem szeroko pojętego patriotyzmu, 
jednak w rzeczywistości w szkole podstawowej są one obecne niemal na każdym 
kroku.  

 

   
 

Na zakończenie rozważań o edukacji patriotycznej jako komponencie 
wychowania obronnego warto przytoczyć słowa L. Zarzyckiego, który  
w następujący sposób ujmuje istotę uczenia patriotyzmu: „Sens wychowawczy 
patriotyzmu polega […] na tym, że w określonych warunkach można stworzyć 
swoisty system kontrolno-wartościujący. Znając psychospołeczne i kulturowe 
mechanizmy kształtowania postaw patriotycznych, można łatwiej wyjaśnić […] 



263 
________________________________________________________________________________________ 

 
logikę, prawidłowość i sens uznawanych wartości, dzięki którym pewne postawy są 
odrzucane inne zaś aprobowane. Wypracowanie właściwego systemu kulturowo-
wartościującego jest zadaniem istotnym zarówno dla jednostki, jak i narodu. 
Patriotyzm stanowi bowiem wykładnię społeczną naszego działania 
wychowawczego, jest też źródłem weryfikacji uznawanych wartości moralnych oraz 
państwowych i narodowych”.

27
 

 
Streszczenie 
Edukacja obronna to „ogół procesów oświatowych i wychowawczych, 

wpływających na jednostki i grupy społeczne, powodujących rozwój i aktywność 
ukierunkowaną na kształtowanie systemu wartości istotnego dla kształtowania 
bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Jej celem jest przygotowywanie 
potencjalnych uczniów do skutecznego realizowania zadań związanych  
z zapobieganiem różnorodnym zagrożeniom bezpieczeństwa i minimalizowania ich 
skutków i w czasie wojny i w okresie pokoju. Dziś bardziej adekwatnym terminem 
wydaje się edukacja dla bezpieczeństwa. W szkole podstawowej nie ma 
odrębnego przedmiotu, który koncentrowałby się na obszarze obronności – 
bezpieczeństwa. Na tym etapie edukacji treści z tego zakresu pojawiają się na 
różnych przedmiotach lekcyjnych. Jednak szkoła podstawowa to przede wszystkim 
czas, kiedy należy kształcić w przyszłych obywatelach odpowiednie wartości, które 
„zaowocują” prawidłowymi postawami sprzyjającymi dbałości o szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo kraju. W ogromnym stopniu służy temu wychowanie patriotyczne. 
Wartości patriotyczne należą do najważniejszych wartości – ponadczasowych  
i uniwersalnych – które powinny być obecne w wychowaniu dziecka. Wychowanie 
patriotyczne to wdrażanie do umiłowania własnej ojczyzny i narodu oraz 
kształtowanie gotowości do poniesienia ofiar dla nich. Ma na celu przygotowanie 
wychowanków do służenia własnemu krajowi i narodowi. Ważnym celem tego 
wychowania jest rozwijanie gotowości do obrony własnej ojczyzny i przyczynianie 
się do jej, szeroko pojmowanego, bezpieczeństwa.  

 
Summary 
Defense education is "a whole of educational processes affecting individuals 

and social groups, causing development and activity aimed at shaping the value 
system essential for the formation of national and citizen security." Its aim is to 
prepare potential students for the efficient execution of tasks related to the 
prevention of a variety of security threats and to minimize their results during the 
war and in peacetime. Today, the more appropriate term seems to be the 
education for security. In primary school there is a separate subject, which 
concentrates on the area of defense – security. At this stage, the content of 
education in this field appears on different subjects. However, primary school is 
mainly a time when you need to educate in the future citizens the values that "will 
result in" correct attitudes favorable to the attention of widely understood national 
security. The patriotic education serves this purpose in a large extent. Patriotic 
values are the most important values – the timeless and universal – that should be 
present in the upbringing of the child. Implementation of patriotic education is to 
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love one's country and the nation and shaping the willingness to bear sacrifices for 
them. It aims to prepare students for serving their own country and people. An 
important goal of education is to develop the readiness to defend their own country 
and to contribute to its widely understood security. 
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Leszek J. ŚWIECA 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

MAKIAWELIZM I KORELATY (MROCZNA TRIADA) 
– NIEIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA DLA SPOŁECZEŃSTW 

 
 

Moralność dotyczy jedynie takich sytuacji, kiedy człowiek może wybierać. 
Ayn Rand 

 
Wprowadzenie 
„Nie jestem wojskowym, nie znam się na sztuce wojennej", pisał pod koniec 

życia w liście do przyjaciela autor dzieła O sztuce wojny Niccolo Machiavelli  
(1469-1527). Właściwie Machiavelli na niczym się specjalnie „nie znał”, a przecież 
w powszechnej opinii jego myśl wytyczała tory nowożytności i nowoczesności. 

O sztuce wojny (1521), tak jak najbardziej znany Książę (publikacja: 1531),  
to pisma, których zawartość ściśle wiąże się z doświadczeniami autora w jego 
nader szczególnych czasach. Machiavelli związał swoje życie ze służbą na rzecz 
Republiki Florenckiej. Na przełomie XV i XVI wieku Półwysep Apeniński był 
podzielony na kilkanaście mniejszych lub większych państw. W tej „Rzeszy 
włoskiej" największe było Królestwo Neapolu (południowa część „buta”), łakomy 
kąsek dla Francji, Hiszpanii i papieży. Państwo kościelne, na północ od niego,  
po spektakularnej kampanii 1506 roku pod wodzą papieża Juliusza II sięgało  
na północy po Bolonię. Niektóre państewka były republikami, w innych władał 
zwykle jakiś principia (nie zawsze książę, jak mylnie sugerują tytuły polskich 
przekładów; il principia, władca w sensie Machiavellego, może być nawet 
obieralny). Republika Florencka od zachodu dochodziła do wybrzeża, obejmując 
m.in. niepokorną Pizę. (Żądza jej zdobycia była tak wielka, że zdecydowano się 
nawet zmienić bieg rzeki Arno łączącej Pizę z morzem, ale misterny plan Leonarda 
da Vinci zawiódł, bo mistrz źle obliczył nachylenie terenu i rzeka nie chciała płynąć 
pod górę). Ziemia toskańska leżała „na szlaku” wojsk agresorów przemierzających 
Półwysep, zwykle z północy na południe. 

Od tych przemarszów zależał los republiki, a z nim – Machiavellego. Niccolo, 
syn prawnika ze zubożałej szlachty, wykształcenie pobrał umiarkowane. Znał 
łacinę, ale greki już nie, odbył studia, ale na miernym miejscowym uniwersytecie. 
Stanowisko, na jakie go powołano, było jednak dość znaczne, choć marnie 
opłacane. W 1498 roku został sekretarzem jednego z sekretariatów państwa. Było 
to stanowisko pochodzące z wyboru w młodej republice. Republika była tylko 
wtórnie młoda, jako że powróciła po 60 latach rządów Medyceuszy. Przywrócenie 
republiki nastąpiło w kontekście pierwszej wojny włoskiej, kiedy to król Francji Karol 
VIII, zmierzając na południe, na podbój Neapolu, z inicjatywy Medyceuszy zajął 
Florencję, ale musiał się wycofać, co doprowadziło do porażki potężnego 
wcześniej rodu.

1
 

Podobno 21 czerwca 1527 roku, tuż przed śmiercią, Niccolo Machiavelli 
opowiedział czuwającym przy nim do samego końca przyjaciołom sen, który 

                                                           

1
 N. Machiavelli, O sztuce wojny. Warszawa 2008, s. 5 

 



268 
________________________________________________________________________________________ 

 
przeszedł do historii jako „sen Machiavellego". W tym śnie Machiavelli miał ujrzeć 
gromadę odzianych w łachmany biedaków wyglądających na nieszczęśników, 
którzy na jego pytanie, kim są, odrzekli: „Jesteśmy święci i błogosławieni. Idziemy 
do nieba”. Potem ujrzał tłum ludzi o wyglądzie szlachetnym i dostojnym,  
w uroczystych szatach, rozprawiających z powagą o istotnych zagadnieniach 
politycznych. Rozpoznał wśród nich wielkich filozofów i historyków starożytnych, 
autorów fundamentalnych dzieł o polityce i państwie – Platona, Plutarcha i Tacyta. 
Ich także spytał, kim są i dokąd zmierzają. Odpowiedzieli: „Jesteśmy potępieni. 
Idziemy do piekła”. Zakończywszy swoją opowieść, Machiavelli zauważył, że byłby 
znacznie szczęśliwszy w piekle, rozprawiając o polityce z wielkimi ludźmi świata 
starożytnego, niżeli w niebie, gdzie umarłby z nudów w towarzystwie świętych  
i błogosławionych.

2
 

Często przyjmuje się, że Machiavelli twierdził, iż cel zawsze uświęca środki, 
ale tak naprawdę wcale tak nie uważał. Wręcz przeciwnie. Po prostu zdaje sobie 
on sprawę z rzeczywistości, w której zdarzają się przypadki, gdy przywódca musi 
wziąć na siebie straszną odpowiedzialność, służąc wspólnemu dobru 
(utylitaryzm).

3
 

Na przykład Agatokles – dopuściwszy się mnóstwa zdrad i okrucieństw, mógł 
długo żyć bezpiecznie w swej ojczyźnie i przeciw nieprzyjaciołom zewnętrznym 
walczyć, nie narażając się na żaden przeciw sobie spisek ze strony obywateli 
miasta, gdy tymczasem inni z powodu swych okrucieństw nie tylko w trudnych 
czasach wojennych, ale nawet podczas pokoju nie potrafili władzy w ręku 
utrzymać? Sądzę, że to da się wytłumaczyć tym, iż okrucieństwo bywa źle lub 
dobrze użyte. Okrucieństwa, można powiedzieć, że są dobrze użyte (jeżeli wolno  
o złym powiedzieć, że jest dobre) wówczas, gdy zostają wywarte raz jeden  
w koniecznej potrzebie utrwalenia władzy, w następstwie zaś już się do nich nie 
wraca, wyzyskując natomiast władzę utrwaloną ku jak największemu pożytkowi 
poddanych. Źle bywają użyte okrucieństwa wówczas, gdy zrazu aczkolwiek 
rzadkie, raczej wzmagają się coraz bardziej z czasem, niż słabną.

4
 

Rozważając nad koncepcją utylitaryzmu przytoczę historię Henry'ego 
Tadneya, żołnierza brytyjskiej piechoty służącego w Regimencie Księcia 
Wellingtona podczas pierwszej wojny światowej. Dnia 28 września 1918 roku, 
Tadney uczestniczył w ataku na okopy przeciwnika w pobliżu niewielkiego 
francuskiego miasteczka o nazwie Marcoing. Brytyjczycy tego dnia zwyciężyli i gdy 
parli do przodu, Tadney ciekawie zajrzał do zdobytego okopu. Dostrzegł wrogiego 
żołnierza w randze kaprala, leżącego na ziemi w kałuży krwi. Tadney nie miałby 
żadnej trudności z dobiciem wroga; tego dnia pozbawił już życia wielu – odegrał 
podczas bitwy bohaterską rolę i później, w uznaniu wielkiej odwagi, został 
udekorowany Krzyżem Wiktorii, najwyższym brytyjskim odznaczeniem wojennym. 
Poczuł jednak, że strzelanie do rannego byłoby czymś niewłaściwym i oszczędził 
kaprala. W roku 1940, podczas niemieckiego bombardowania Coventry, gdzie 
Tadney pracował jako strażnik w fabryce samochodów Triumph, aż zgrzytał  
ze złości zębami: „Gdybym tylko wiedział, kim stanie się ten kapral! Bóg wie, jak 

                                                           

2
 M. Viroli, Uśmiech Machiavellego. Warszawa 2010, s. 9 

3
 M. A. Ledeen, Machiavelli nowoczesne przywództwo. Gliwice 2006, s. 114 

4
 N. Machiavelli, Książe. Warszawa 2008, s. 80 



269 
________________________________________________________________________________________ 

 
żałuję tego, że go oszczędziłem”. Tym kapralem był Adolf Hitler. Ludzki odruch 
Tadneya doprowadził do śmierci milionów ludzi i w gorzkiej ironii wojennych losów, 
zdał życie brytyjskiego żołnierza na łaskę i niełaskę potwora, którego miał okazję 
pozbawić życia. 

Morderstwo z pewnością jest złe, ale każda rozsądna osoba zgodzi się,  
że dobra sprawa wielce zyskałaby na tym, gdyby Henry Tadney w pamiętnym 
okopie zabił Adolfa Hitlera.

5
 

 
Etyka (utylitaryzm), w aspekcie makiawelizmu 
Najbardziej fundamentalnych pytaniem w całej etyce jest to, co rozumie się 

pod pojęciem „dobra”, które w rzeczywistości jest odwrotnością „zła”[…].
6
 

Utylitaryzm jest jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych teorii 
moralności. Działanie jest moralnie słuszne, jeśli produkuje więcej korzyści niż 
szkód dla wszystkich stron. Najlepsze działania moralnie słuszne – są to te, które 
maksymalizują korzyści dla wszystkich zainteresowanych i minimalizują szkody lub 
koszty, które ponoszą. Moralność w konsekwencji często znajduje wyraz  
w ekonomii i innych naukach społecznych oraz publicznych, w procedurach 
decyzyjnych polityki, takich jak analizy kosztów i korzyści. 

Trzech brytyjskich filozofów David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham 
(1748-1832) i John Stuart Mili (1806-1873) rozwinęli fundamenty intelektualne 
utylitaryzmu. W ogromnym skrócie można uznać credo utylitaryzmu, które 
przyjmuje jako podstawę moralności, największe szczęście, poprzez najmniejsze 
„koszty”. Szczęście rozumiemy jako przyjemność i brak bólu, a nieszczęścia jako 
ból i niedostatek przyjemności. Warto jeszcze zaznaczyć, że szczęście nie ma 
własnego agenta i kierowanie się szczęściem ogółu wymaga absolutnej 
bezstronności i bezinteresowności (manipulacja; makiawelizm – stanowi 
„śmiertelne” zagrożenie dla idei utylitaryzmu). W złotej zasadzie Jezusa  
z Nazaretu, możemy zapoznać się z pełną ducha etyką użyteczności tj. miłować 
bliźniego jak siebie samego, co stanowi idealny przykład moralności użytkowej 
(oczywiście, jeżeli nie jest tylko pustym sloganem i jest weryfikowalne 
empirycznie).

7
 Niezależnie od reprezentowanego światopoglądu, myślę, że trudno 

będzie znaleźć osobę, która jednoznacznie stwierdzi, że taki pogląd jest 
destruktywny i nie wpisuje się w koncepcje utylitaryzmu. 

Kolejnym poważnym zagrożeniem mogą być niejawne sojusze – wdrażające 
makiaweliczną ideę, że cel uświęca środki. Sojusze tworzą się, gdy dwóch lub 
więcej partnerów – często różniących się umiejętnościami i celami, przeznacza 
część swoich zasobów w celu utworzenia nowego podmiotu. Podstawowe 
problemy w sojuszu to zarządzanie nimi wynikające z jednej przyczyny: jest więcej 
niż jeden partner. Zatem zdolność właściciela do sprawowania kontroli nad 
sojuszem jest funkcją nie tylko jego wpływu na kierownictwo sojuszu, ale także 
wpływu na drugiego partnera. Właściciele sojuszów są często widoczni i silni; 
mogą i nie zgadzają się na prawie wszystko. Biorąc pod uwagę potencjał 
konfliktów partnerskich, kwestie kontroli są zwykle ważne dla partnerów sojuszu 
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[…] (można założyć, że tworzenie sojuszów w kontekście makiawelizmu odbywa 
się na płaszczyźnie mentalnej – analogicznie do „formalnej”).

8
 W odniesieniu  

do makiawelizmu, możemy przykładowo założyć, że istnieje sojusz lekarzy 
psychiatrów, akceptujący i promujący stosowanie przemocy psychicznej wobec 
pacjentów i narzucający milczenie lekarzom (szantaż komunikacyjny – przykłady, 
które ujawniło: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy 
Psychiatrycznej). Lekarz będzie musiał zaadoptować się do panujących 
standardów albo straci pracę. W takim przypadku zostaje naruszona jedna  
z kluczowych wartości demokracji liberalnej, jaką jest wolność słowa (wraz  
z wolnością do wyznania – światopoglądu).

9
 Inaczej mówiąc, gdy zawodzi 

wzmaganie presji przez proste ponawianie żądania, nadawca może posunąć się 
do groźby i wytworzyć tym samym sytuację, która w stosunkach międzyludzkich 
należy do najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych. Sytuację tę będziemy 
nazywać szantażem komunikacyjnym, dla odróżnienia od szantażu pospolitego, 
stanowiącego próbę wyłudzenia pieniędzy poprzez zastraszenie ofiary możliwością 
ujawnienia jakichś kompromitujących ją faktów. Zamiast „szantażu 
komunikacyjnego” używany jest także, jednak z nieco odmienną konotacją, termin 
szantaż emocjonalny. Choć stosowanie szantażu komunikacyjnego jako taktyki 
perswazyjnej jest samo w sobie godne potępienia, nie jest to – w przeciwieństwie 
do szantażu pospolitego – ścigane prawem przestępstwo. Szantaż komunikacyjny 
polega na jawnym przekazaniu informacji, że w wypadku niezaaprobowania przez 
odbiorcę pewnej tezy lub niewykonania przez niego pewnego polecenia spotka  
go jakaś dolegliwość, której źródłem będzie dalsze zachowanie nadawcy. Mówiąc 
krócej, ale też mniej precyzyjnie, istotę szantażu stanowi zagrożenie odbiorcy karą 
ze strony nadawcy. Szantaż nie prowadzi – i nie może prowadzić – do zmiany 
postawy odbiorcy. Może jedynie wywołać zmianę jego zachowania. Z tego powodu 
szantaż nie stanowi, ściśle rzecz biorąc, rodzaju argumentu w sporze.

10
 

Najczęściej dochodzi również do szantażu emocjonalnego, który jest potężną 
forma manipulacji, polegającą na tym, iż nasi bliscy grożą nam – czy  
to bezpośrednio, czy pośrednio, że nas ukarzą, jeśli nie zrobimy tego, czego sobie 
życzą”. Podstawowa groźba zawiera się w presji: „jeśli nie będziesz zachowywał 
się tak, jak chcę, będziesz cierpiał”.

11
 

Myślę, że analizując wielowymiarowo strategie makiawelistyczne, warto się 
przyjrzeć teorii gier w aspekcie strategii decydentów, ponieważ to właśnie ta teoria 
zajmuje się interakcją i strategią wśród kilku decydentów. W spotkaniu strategie 
tego typu, gdy każdy gracz jest świadomy faktu, że jego działania wpływają  
na innych graczy, jak ich działania wpływają na niego samego. Teoria gier 
analizuje jak te wzajemne oddziaływania, decyzje graczy doprowadzają  
do ostatecznego wyniku. Ponieważ podstawowe założenia teoretyczne teorii gier 
zostały określone w połowie XX wieku, liczne wnioski zostały wykorzystane  
w ekonomii i zarządzaniu, a także w zakresie nauk politycznych, antropologii, 
socjologii, biologii i informatyki. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że gry 
teoretyczne to narzędzia dla przewidywania zachowań zawodników  
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w skomplikowanej sytuacji rzeczywistej. W naukach społecznych, w teorii gier, 
każdy model destyluje tylko numer małych aspektów krytycznych z ogromnej 
mnogości wymiarów charakteryzujących daną sytuację. Celem teorii gier jest 
zapewnienie ram dla systematycznego myślenia o skomplikowanej sytuacji […]. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że uznając wagę i wyrazistości teorii gier, Nagrodę 
Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymało w 1994 roku trzech ojców teorii gier – John 
Nash, John Harsanyi i Reinhard Selten, a w 2005 roku Robert Aumann i Thomas 
Schelling. W 2007 roku Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostały poświęcone 
dziedzinie konstrukcji mechanizmu z narzędzi ekonomii informacji i teorii gier,  
a nagrodę otrzymali: Leonid Hurwicz, Roger Myerson i Erie Maskin.

12
 

W zbiorowym wyborze decyzja niektórych jest wiążąca dla wszystkich. Jeżeli 
np. rodzina decyduje, by jechać nad morze lub pozostać w kraju, to wybór jest 
zbiorowy – wszyscy członkowie rodziny muszą realizować wybrany cel, nawet, jeśli 
niektórzy członkowie woleliby alternatywny wybór.

13
 Tak ukształtowany system 

władzy może być destruktywny – generować znaczne ograniczenia kreatywności  
w dokonywaniu wyborów, które są alternatywne dla grupy. Istnieje wiele 
mechanizmów, praktycznie we wszystkich społeczeństwach, które zazwyczaj 
ograniczają kreatywność. Na jednym biegunie jest akceptacja społeczna  
w domenie tylko jednej ideologii. Ideologia ta może być polityczna, jak w przypadku 
krajów, które mają tylko jedną realną politykę partii; jeśli są inne, istnieją one tylko 
wtedy, gdy są dozwolone, a często bardziej na pokaz i jako postulat. Ideologia 
może również być naukowa, artystyczna, edukacyjna, lub jakakolwiek inna. Gdy 
jest tylko jedna ideologia panująca to ma tendencję do eliminowania innych  
i rzeczywiście prawdopodobnie pozostanie jedyną ideologią panującą ze względu 
na sukces w „wybijaniu” kreatywnych przeciwników.

14
 Wydaje się, że apodyktyczny 

ton narzucają określony pogląd wyselekcjonowano już w średniowieczu, ponieważ 
w ówczesnych czasach dzielono zdania wedle sposobu odnoszenia się  
do prawdziwości na asertoryczne, problematyczne i apodyktyczne, a tak 
traktowane zdania nazywano zdaniami modalnymi. Zdania asertoryczne to zdania 
głoszące, że tak a tak jest, zdania problematyczne głoszą, że tak a tak być może,  
a zdania apodyktyczne głoszą, że tak a tak być musi.

15
 Jak się później przekonamy 

najbardziej niebezpiecznym typem zdań dla wolności – są zdania apodyktyczne, 
które narzucają określony pogląd. Służą one np. do łamania oporu (łamanie oporu 
psychicznego przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej stanowi przemoc 
psychiczną i ekstremalny przejaw makiawelizmu). Za przykład może posłużyć 
indoktrynacja adolescenta do życia w ramach społecznych – niezależnie od analizy 
jakościowej tych ram […]. O normie mówimy wówczas, gdy mamy na myśli idealny 
lub realny wzór właściwości. Normalność jest natomiast właściwością albo zbiorem 
właściwości przypisanych ludziom, grupom i zgodnych ze wzorem normalności, 
czyli normą. Gdy w literaturze psychologicznej omawia się problemy normy 
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najczęściej wymienia się trzy typy norm: ilościową, społeczno-kulturową  
i teoretyczną.

16
 (normy mogą być antagonistycznie wobec siebie i najczęściej są). 

Nasuwa się pytanie – czy musimy wnioskować, że jeżeli w społeczeństwie 
(zgodnie z normą społeczno-kulturową) występuje wysoki poziom makiawelizmu, 
to my również musimy go posiadać, by „przeżyć”? Funkcjonalizm w filozofii umysłu, 
to „coś”, co sprawia, że stan psychiczny danego typu nie zależy od jego 
wewnętrznej konstytucji, ale raczej od sposobu, w jaki funkcjonuje, albo, jaką rolę 
odgrywa w systemie, którego jest częścią […]. Myślę, że problem jest 
wielowymiarowy i ważna jest refleksja nad sposobami rozumowania, która miała 
swoje początki w wielu cywilizacjach, a w szczególności w Indiach i w Chinach. 
Jednak zaczynem współczesnej teorii rozumowań była logika, która zrodziła się  
w Grecji. To właśnie w starożytności zaczęto uprawiać logikę, jako naukę, czyli 
teoretyczne i metodyczne dociekanie nad sposobami rozumowania i wypowiadania 
myśli. Prawa logiki są powszechne, to znaczy, że stosują się do wszystkich bez 
wyjątku rozumowań, niezależnie od tego, jakiej dziedziny przedmiotowej 
rozumowania te dotyczą.

17
 Logika od dawna traktowana, jako składająca się  

z „prawa myślenia”, a przepisy w niej zawarte regulują to, co można wywnioskować 
z czego…

18
 Nie odpowiem w tym artykule jednoznacznie na to pytanie  

dot. konieczności autogenerowania cechy makiawelistycznej-adaptacyjnej, 
natomiast używając logiki, zestawiając ze sobą poszczególne normy, używając 
metodologii naukowej ze statystyką włącznie – myślę, że można na to pytanie 
jednoznacznie odpowiedzieć… 

 
Psychopatia oraz narcyzm, jako korelaty makiawelizmu – MROCZA 

TRIADA 
Mroczna triada jako grupa trzech cech osobowości: narcyzmu, 

machiawelizmu i psychopatii, z których wszystkie są interpersonalnie awersyjne. 
Mroczna triada odnosi się do trzech teoretycznie odrębne, ale empirycznie 
powiązanych konstrukcji osobowości. Termin odzwierciedla przekonanie, że te trzy 
kategorie diagnostyczne, mają mieć co najmniej kilka wspólnych podstawowych 
czynników: 

Narcystyczną osobowość (w sensie klinicznym – negatywnym) 
charakteryzującą się brakiem empatii i egoizm. Pełen narcyzmu psychopata 
rozumie tylko swą własną krzywdę, nie rozumie zaś przyczyn, które  
ją spowodowały, a które tkwią w jego własnym wadliwym stosunku do ludzi. 
Przekonany o własnej doskonałości, psychopata nie potrafi w związku z tym  
we właściwy sposób ocenić skutków swego zachowania i tym samym często 
zaskakuje otoczenie uporczywym demonstrowaniem takich form postępowania, 
które jemu samemu szkodzą w sposób ewidentny. Jest to nieraz tym dziwniejsze, 
że jako człowiek o najczęściej nieobniżonym poziomie inteligencji, długo postępuje 
konsekwentnie i poprawnie w celu zapewnienia sobie sukcesu, w niektórych 
jednak momentach jak gdyby „zacina się” i z uporem maniaka zaczyna działać  
na swoją własną szkodę, nie odbierając żadnych sygnałów mówiących mu, że 

                                                           

16
 H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2005, s. 38 

17
 K. Trzęsicki, Logika. Białystok 2012, s. 9 

18
 N. Tennat, Changes of mind. Oxford University Press 2012, s. 2 



273 
________________________________________________________________________________________ 

 
takie postępowanie jest dla niego zgubne. Owo jednak zablokowanie sygnałów 
dotyczących oceny własnego zachowania nie tylko nie zmniejsza, lecz nawet 
zwiększa poczucie krzywdy u tego typu jednostek i płynącą stąd totalną wrogość 
do innych.

19
 Czym więc jest narcyzm ? Treścią tego pojęcia jest miłość do siebie  

w jej różnych odmianach. Zanim, dzięki Freudowi, nadano temu pojęciu należne 
mu miejsce w rozwoju każdej istoty ludzkiej, a co za tym idzie – w teorii 
psychoanalitycznej, jego znaczenie było zawężone do perwersji seksualnej,  
w której miłość podmiotu kieruje się ku własnemu ciału. W psychoanalizie 
klasycznej rozróżnia się narcyzm pierwotny, w którym pierwotna miłość do siebie 
poprzedza miłość do innych, oraz narcyzm wtórny, polegający na wycofaniu 
uczucia miłości do obiektów i ponownym skierowaniu go do podmiotu. Osiągnięcie 
stadium narcyzmu wtórnego oznacza, jak to zostanie przedstawione w jednym  
z kolejnych rozdziałów, że obiekt został uwewnętrzniony i podmiot się z nim 
identyfikuje. To właśnie dzięki uwewnętrznieniu miłości matki, rozpoznanej jako 
odrębna osoba, dziecko będzie mogło następnie kochać siebie, tak jak wcześniej 
było kochane i jak jest kochane obecnie, tworząc fundament poczucia własnej 
wartości. Pojęcie narcyzmu w psychoanalizie jest potrzebne do zrozumienia 
podstawowych zasad, które kierują życiem psychicznym człowieka, takich jak: 
zasada stałości, zasada przyjemności, zasada rzeczywistości.

20
 

Makiaweliczną osobowość charakteryzuje się manipulacją i wyzyskiem 
innych, z cynicznym lekceważeniem moralności i koncentracją na własnym 
interesie i oszustwie. Do psychologii pojęcie makiawelizmu jako wymiaru 
osobowości, ogólnie rozumianego jako tendencja i zdolność do manipulacji 
interpersonalnej, wprowadzili Christie i Geis (1970). Przyjęli oni założenie, że 
skłonność ta jest powiązana z akceptowaniem poglądów reprezentowanych przez 
Niccolo Machiavellego, włoskiego polityka i pisarza, autora Księcia. Christie wybrał 
tę książkę spośród wielu innych i z niej czerpał wiedzę o postawach  
i przekonaniach osób skłonnych do stosowania manipulacji. Chodziło tutaj  
o tendencję do: stosowania strategii manipulacyjnych, takich jak np. oszustwo czy 
kłamstwo, podważania ogólnie przyjętych zasad moralnego postępowania oraz 
przyjmowania cynicznego poglądu na naturę ludzką, zgodnie, z którym inni nie 
zasługują na zaufanie, są słabi i nastawieni egoistycznie. Makiawelizm  
w znaczeniu jakie nadał mu Christie odnosi się do specyficznego zespołu postaw 
połączonych z tendencją i zdolnością do manipulowania innymi. Różnice 
indywidualne w zakresie tego wymiaru osobowości są badane do dzisiaj  
za pomocą narzędzi skonstruowanych przez Christiego i Geis (1970). Większość 
badań przeprowadzono z zastosowaniem skal Mach IV lub MACH V, na podstawie 
których dzieli się badanych na dwie grupy – „osoby z wysokim makiawelizmem” 
(W-MACH) i „osoby z niskim makiawelizmem" (N-MACH). Przeprowadzając ponad 
20 eksperymentów Christie i Geis (op. cit.) wykryli wiele różnic w ich 
zachowaniach.

21
 Skale Mach wzbudziły zainteresowanie psychologów 

społecznych, czego skutkiem była duża liczba poświęconych tej problematyce 
badań empirycznych. Zainteresowanie makiawelizmem takim, jakim opisali  
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 K. Pospiszyl, Psychopatia. Warszawa 2000, s. 34 

20
 P. Dessuant, Narcyzm. Gdańsk 2007, s. 9 
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 S. E. Draheim, Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004, s. 26 
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go Ghristie i Geis utrzymuje się do dziś zarówno wśród badaczy, psychologów 
praktyków, jak i szerokiego grona odbiorców. Dzieje się tak dlatego, że problem 
wywierania wpływu i ulegania wpływowi oraz ścierania się w naszym życiu 
tendencji do współpracy z innymi, a także do wykorzystywania innych ludzi dla 
osiągnięcia egoistycznych celów pozostaje jednym z najważniejszych problemów 
społecznego współżycia.

22
 

Psychopatię, czy osobowością antyspołeczną, charakteryzującą się 
impulsywnym poszukiwaniem silnych wrażeń […]. Przyjrzyjmy się trochę bliżej 
psychopatii, jako części MROCZNEJ TRIADY – niektórzy badacze twierdzą, że 
makiawelizm jest bardzo zbliżony do psychopatii. „Wszyscy rodzimy się 
psychopatami” – stwierdza Harry Lipton, jako że rodzimy się „bez jakichkolwiek 
zahamowań naszych impulsów”. Będąc małymi dziećmi, zupełnie swobodnie 
wyrażamy uczucia złości, nie posiadamy wewnętrznej kontroli naszych potrzeb,  
a także nie odczuwamy żadnego poczucia winy. Wczesne przystosowanie się 
niemowlęcia zmusza je do wyparcia swoich potrzeb: miłości, szacunku, echa, 
zrozumienia, uczestnictwa i odzwierciedlenia. To samo odnosi się  
do emocjonalnych reakcji na głębokie rozczarowania, skutkiem zaś jest 
niemożność doświadczania w dzieciństwie, a później również w wieku dorosłym, 
określonych uczuć (takich jak na przykład zazdrość, zawiść, złość, poczucie 
opuszczenia, bezsilność, lęk). Jest to tym bardziej tragiczne, że dotyczy ludzi 
zdolnych do odczuwania zróżnicowanych emocji. Zauważamy to, kiedy opisują 
wolne od lęku i bólu doświadczenia swego dzieciństwa. Najczęściej są one 
związane z przyrodą – gdyż tylko tu dzieci mogą odczuwać, nie raniąc rodziców, 
nie niepokojąc ich, nie uszczuplając ich władzy ani nie naruszając ich poczucia 
równowagi. Jednak te niesłychanie uważne i wrażliwe dzieci, które dokładnie 
pamiętają, jak na przykład w wieku czterech lat odkryły słoneczne światło 
odbijające się w kropelkach rosy na trawie, jako ośmiolatki niczego nie zauważyły 
u swojej brzemiennej matki, a ciążą nie interesowały się w najmniejszym stopniu. 
W ogóle nie były zazdrosne o nowo narodzone rodzeństwo, a kiedy miały dwa lata, 
podczas okupacji, bez płaczu, spokojnie i bardzo grzecznie zachowywały się 
podczas częstych rewizji w domu. Do perfekcji rozwinęły w sobie sztukę 
niedopuszczania do siebie uczuć; dziecko może ich doświadczać jedynie 
wówczas, kiedy w jego otoczeniu jest osoba, która akceptuje je wraz z jego 
uczuciami, rozumie je i chce mu towarzyszyć… 

 
MROCZNA TRIADA – symptomy 
Badania na trzech cechach MROCZNEJ TRIADY rozpoczęły się w oderwaniu 

od siebie. Mimo, że narcyzm jest najstarszy, datowany na Zygmunta Freuda, 
psychopatia i machiawelizm są nowsze. Początki psychopatii, tak jak narcyzmu, 
leżą w psychologii klinicznej. Natomiast machiawelizm został opracowany jako 
cecha osobowości – zaburzenie. Zaburzenia osobowości – zgodnie z założeniami 
ICD-10 – to ciężkie zaburzenia struktury charakteru i sposobu zachowania się, 
które nie tylko obejmują różne wymiary osobowości, lecz także przejawiają się  
w postaci zaburzeń funkcjonowania w rolach społecznych i życiu zawodowym 
jednostki. Wyróżniono trzy podstawowe grupy zaburzeń osobowości u osób 
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dorosłych: specyficzne zaburzenia osobowości (F60), zaburzenia osobowości 
mieszane i inne (F61), które nie przejawiają się specyficznym wzorcem 
zachowania opisanym w F60, oraz trwałe zmiany osobowości niewynikające  
z chorób lub uszkodzenia mózgu.

23
 

Historia psychiatrii ukazuje, że psychopatię od samego początku istnienia tej 
gałęzi wiedzy w jej nowoczesnej postaci odróżniano od innych form zaburzeń  
i anomalii psychicznych. Pod tym względem niezwykle znamienny, wręcz 
symboliczny, jest fakt, że rozróżnienia tego dokonał francuski psychiatra Filip Pinel, 
który, będąc przedstawicielem idei Oświecenia, pierwszy zdjął kajdany chorym 
psychicznie i zaczął traktować ich zgodnie z duchem praw każdego człowieka  
do życia w wolności i decydowania o własnym losie. Ten „ojciec nowoczesnej 
psychiatrii” wyróżnił w swej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych „manię bez 
delirium” (manie sans délire), zwaną także „szaleństwem bez delirium” 
(emportement maniaque sans délire); określenia te dotyczyły zachowania 
nazywanego dzisiaj „antysocjalnym”, „dysocjalnym” lub „psychopatycznym”. „Manię 
bez delirium” zaobserwował F. Pinel u arystokraty – który znalazł się w kierowanym 
przez niego szpitalu dla obłąkanych w Bicétre – i opisał na samym początku 
ubiegłego stulecia (w 1801 r.) w studium psychiatrycznym. Pacjent F. Pinela, 
korzystając z przywilejów, jakie dawało mu jego pochodzenie, otrzymał bardzo 
staranne wykształcenie. Był on nie tylko wykształcony, lecz w „każdym 
przedsięwzięciu rozumnym i opanowanym”. Jednakowoż w jednym zasadniczym 
punkcie wykazywał odstępstwa od normy – nie znosił ograniczeń swych dążeń: 
kiedy pies nie przejawiał gotowości gonienia podczas polowania, ten zabijał  
go; podobny los spotykał konia, który nie chciał galopować; wieśniaczkę, która 
ośmieliła się zwrócić mu uwagę, utopił w studni itp. Owe okrutne czyny nie 
wywołały ponadto w pacjencie F. Pinela żadnego poczucia winy

24
 (wielu badaczy 

uważa, że psychopatia i makiawelizm są tożsame). Należy przy tym podkreślić,  
że umiejętność odróżniania przez prowadzącego terapię autentycznego otwierania 
się. Osobnik psychopatyczny, szczególnie inteligentny, potrafi doskonale 
symulować objawy głębokich przeżyć emocjonalnych w czasie przedstawianych 
przez siebie zdarzeń i przeżyć, ponieważ potrafi bardzo szybko zorientować się,  
że objawy wielkiego zaangażowania emocjonalnego w czasie wypowiedzi nadają 
przedstawianym treściom piętno autentyczności. Dlatego też powszechnie uważa 
się, że od pseudootwierania stanowi świadectwo opanowania najwyższego 
kunsztu warsztatu klinicznego.

25
 Warto też się zastanowić nad chorobą 

psychiczną, a zachowaniem antyspołecznym determinowanym przez „MROCZNĄ 
TRIADĘ”, ponieważ najbardziej skrajna krytyka psychopatologii głosi, że choroby 
psychiczne tak naprawdę nie istnieją. Według tego poglądu naukowa 
psychopatologia po prostu sankcjonuje sprawowanie władzy nad ludźmi, którzy nie 
spełniają konwencjonalnych wymogów normalnego zachowania. Innymi słowy, 
szpitale psychiatryczne służą do przetrzymywania niepożądanych, 
antyspołecznych i niedostosowanych jednostek, a psychiatrzy pełnią funkcję 
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strażników.

26
 Myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ problem może szerzej 

dotyczyć makiawelizmu oraz jego skutków. Głównym i najbardziej przekonanym 
wyznawcą tego poglądu jest Szasz. Twierdził on, że ponieważ większość 
pacjentów z chorobami psychicznymi nie cierpi na chorobę mózgu, taką jak 
padaczka czy guz, która mogłaby wywoływać ich objawy, nie można mówić,  
że zapadli oni na jakąś „chorobę”. Uważa termin „choroba psychiczna (umysłowa)” 
za wewnętrznie sprzeczny, głównie dlatego, że umysł jest raczej konstrukcją 
hipotetyczną niż organem fizycznym i jako taki nie może ulec chorobie. Szasz 
uważa psychicznie chorych za mających „problemy życiowe” i sugeruje, że więcej 
by zyskali, gdyby korzystali z pomocy doradców lub psychoterapeutów niż 
psychiatrów. Według niego podstawowa rola psychiatrów w społeczeństwie polega 
na autoryzowaniu i sankcjonowaniu procesu przymusowej hospitalizacji. 
Kluczowym elementem argumentacji Szasza jest teza o osobistej 
odpowiedzialności (w tym względzie ma on wiele wspólnego z wyznawcami 
podejścia humanistycznego, którzy także podkreślają odpowiedzialność jednostki). 
Wydaje się, że Szasz wierzy, iż wszyscy ludzie, także ci, którzy mają problemy  
ze zdrowiem psychicznym, powinni być odpowiedzialni za siebie i swoje życie. 
Psychologowie i psychiatrzy, jako outsiderzy, nie mają prawa się wtrącać, dopóki 
jednostka nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi. Szasz nie jest przeciwny 
leczeniu samemu w sobie, dopóki człowiek się na nie decyduje. Ten pogląd 
powtarza się w jego opinii na temat samobójstwa, które stanowi główną przyczynę 
śmierci osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Szasz zasugerował,  
na przykład, że jeżeli ktoś pragnie się zabić, jest to jego prywatna decyzja i nikt nie 
ma prawa się wtrącać.

27
 Jeszcze większe pole do działań makiawelistycznych 

ukazał Eksperyment Rosenhana − eksperyment amerykańskiego psychologa 
Davida Rosenhana z 1972 r., sprawdzający adekwatność i rzetelność diagnoz 
medycznych psychiatrów. Został opublikowany w czasopiśmie Science w artykule 
On being sane in insane places (O byciu zdrowym w niezdrowych miejscach). 
Badanie składało się z dwóch części. W pierwszą część zaangażowani byli 
asystenci Rosenhana, którym polecono symulowanie halucynacji celem uzyskania 
dostępu do szpitali psychiatrycznych. Wykorzystano w tym celu różne szpitale  
w pięciu stanach USA. Druga część polegała na próbie wyszukiwania przez 
personel medyczny „fałszywych pacjentów”, którzy mieli zostać wysłani  
do placówek przez Rosenhana. W pierwszej części lekarze nie byli w stanie 
wykryć, że „pacjenci” są w rzeczywistości zdrowymi uczestnikami eksperymentu. 
W drugiej części personel uznał dużą liczbę prawdziwych pacjentów  
za symulantów. Badanie to jest uznawane za ważny głos w krytyce diagnozowania 
psychiatrycznego. Zdaniem Rosenhana, różnica między stanem zdrowia  
i zaburzeniem psychicznym jest co najmniej bardzo trudna do ustalenia.

28
 Taki 

stan rzeczy może generować bardzo wysoki poziom makiawelizmu  
u lekarzy/terapeutów oraz pacjentów. O wielu przypadkach nadużyć i stosowania 
makiawlistycznej maksymy, iż cel uświęca środki przez psychiatrów możemy 
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przeczytać na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciwko 
Przemocy Psychiatrycznej […]. 

 
Teorie osobowości – jako korelat makiawelizmu. 
Obecnie są prowadzone badania mające na celu ustalenie związku pomiędzy 

teoriami osobowości i makiawelizmem. Czy osobowość to konstrukt teoretyczny, 
czy coś, co realnie istnieje, i wobec tego podlega obiektywnemu opisowi? Według 
pierwszego rozwiązania, osobowość jest pewnym modelem zrodzonym w umyśle 
badacza, przybliżonym, pojęciowym ujęciem rzeczywistości, z którego dają się 
wyprowadzić określone konsekwencje podatne na proces testowania.

29
 

Dostrzeganie zjawisk stanowiących przedmiot studiów nad osobowością jest 
zapewne tak dawne jak nasz gatunek. Nawet człowiek pierwotny szybko uczył się 
na podstawie doświadczenia, że poszczególni członkowie hordy są pogodni lub 
swarliwi, głupi lub inteligentni, flegmatyczni lub szybcy w swych reakcjach 
emocjonalnych. Jednakże przez większą część historii ludzkości różnice takie 
rozpatrywano jako coś naturalnego i nie wymagającego wyjaśnień. Nowoczesne 
koncepcje osobowości i badania nad procesami kształtowania się osobowości 
pojawiły się całkiem niedawno.

30
 Podwaliny osobowości traktowanej w kategoriach 

cech zostały stworzone przez G. Allporta, potem rozwijane przez R. Cattella,  
a następnie H. Eysencka. Przegląd tych koncepcji można znaleźć w ogólnie 
dostępnej literaturze polskiej (m.in. Hall, Lindzey, 1990; Pervin, 2002; Strelau, 
2000; Oleś, 2003; McCrae, Costa, 2005). Największą popularnością cieszy się 
obecnie pięcioczynnikowy model osobowości (PMO). Pierwsze badania nad  
5- czynnikową strukturą osobowości wiążą się z nazwiskiem D. Fiskego, który  
na podstawie badań opartych na samoopisie i szacowaniu cech osobowości 
wyodrębnionych przez R. Cattella, zredukował liczbę czynników z szesnastu  
do pięciu. Wyróżnił wśród nich: adaptowalność społeczną, konformizm, wolę 
osiągnięć, kontrolę emocjonalną i poszukujący intelekt. Za 5- czynnikową strukturą 
osobowości opowiadali się także E. Tupes i R. Christal, którzy wyróżnili surgencję, 
ugodowość, niezawodność, stałość emocjonalną i kulturę. Podobne czynniki 
wyróżnił także W. Norman (zamiast niezawodności wprowadził sumienność). 
Kolejne prace nad 5- czynnikową strukturą osobowości wiążą się z nazwiskiem 
Goldberga, który wprowadził do literatury termin „Wielka Piątka”, oznaczający 
powtarzającą się w różnych badaniach liczbę pięciu czynników (niekoniecznie  
o takich samych nazwach), traktowanych jako podstawowa taksonomia 
osobowości. Goldberg, za Normanem, posłużył się tymi samymi nazwami 
czynników, poza piątym, któremu zamiast kultura przypisał nazwę intelekt. 

Aktualne ujęcie 5- czynnikowego modelu osobowości zostało zaprezentowane 
przez P. Costę i R. McCrae, którzy początkowo wyróżnili trzy czynniki nawiązujące 
do koncepcji Eysencka, tj. neurotyczność, ekstrawersję i wyobraźnię, którą później 
nazwali otwartością na doświadczenia, a następnie dodali dwa kolejne czynniki,  
tj. ugodowość i sumienność. Do pomiaru tych czynników skonstruowali 
kwestionariusz osobowości, znany pod nazwą NEO Personality Inventory. 
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Kwestionariusz ten następnie został zmodyfikowany i funkcjonował pod nazwą 
Revised NEO Personality Inventory. Ponieważ badanie tym kwestionariuszem 
okazało się czasochłonne i uciążliwe – zawiera on bowiem 240 pozycji – toteż 
autorzy opracowali jego skróconą wersję – NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI), 
zawierającą 60 stwierdzeń. Wersja tego kwestionariusza została zaadaptowana  
do warunków polskich przez Zawadzkiego i wsp. (1998). Główne zalety koncepcji 
„Wielkiej Piątki” to przejrzysty, a zarazem udokumentowany empirycznie sposób 
ujęcia struktury osobowości, możliwość prowadzenia badań nad biologicznymi  
i fizjologicznymi cechami, współzależności między różnymi cechami, dokonywanie 
opisu osobowości w kategoriach zachowań typowych oraz możliwość badania 
różnych grup i porównywania otrzymywanych rezultatów. Struktura osobowości 
według modelu „Wielkiej Piątki” składa się z pięciu głównych wymiarów (ujętych 
dwubiegunowo), tj. neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, 
ugodowości i sumienności.

31
 Teorie osobowości odwoływały się także do wielu 

innych tradycji naukowych, takich jak genetyka, pozytywizm logiczny i antropologia 
społeczna.

32
 

Kiedy wspominamy o osobowości należy również pamiętać o zaburzeniach 
osobowości opisywanych w podręcznikach jako ICD-10 (1997) i DSM-IV  
(APA 1994) koncentrują się na wskazaniu symptomów, opisujących konkretne 
wzorce zachowania, które konstytuują poszczególne typy zaburzeń, oraz  
na wyodrębnieniu kryteriów różnicujących te zaburzenia od innych zaburzeń 
psychicznych, na przykład zespołów psychotycznych, zaburzeń afektywnych czy 
zaburzeń lękowych.

33
 

 
Makiawelizm, a adolescenci – diagnoza 
Czy można u adolescentów diagnozować natężenie cechy makiawelistycznej? 

Myślę, że tak, ale bardzo ważną rzeczą w diagnozie makiawelizmu u adolescentów 
jest uwzględnianie zmian rozwojowych takich jak np. rozwój myślenia formalnego  
i związany z nim krytycyzm, a także niestabilność emocjonalna.

34
 

W języku greckim „diagnoza” oznacza: rozróżnienie, osądzanie. Pierwotnie 
pojęcie to utożsamiane było z ustalaniem patologicznego stanu organizmu,  
z czasem zaczęło ono oznaczać ogólnie określanie stanu zdrowia osoby (Ziemski 
1973). Wyrosłe z medycyny, pojęcie diagnozy przez wiele stuleci funkcjonowało 
właściwie jedynie na jej gruncie. Nawet obecnie w niektórych opracowaniach 
encyklopedycznych pod hasłem „diagnoza” podaje się znaczenie: „rozpoznanie 
choroby na podstawie analizy zmian, jakie wywołuje ona w organizmie”, natomiast 
termin „diagnoza społeczna” występuje tu oddzielnie jako „określenie (...) cech 
zjawisk społecznych na podstawie badań empirycznych”. Z upływem czasu pojęcie 
diagnozy upowszechnia się w wielu dziedzinach i znaczeniowo obejmuje wszelkie 
rozpoznawanie jednostkowych lub złożonych stanów rzeczy i ich tendencji 
rozwojowych, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości. Jak pisał Stefan 
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Ziemski, postawienie diagnozy jest podstawą postępowania lekarza, ale nie tylko 
lekarza, zagadnienie to jest też istotnym problemem psychologii stosowanej, 
poradnictwa, orzecznictwa, występuje także w pedagogice. Wykraczając poza 
wąską medyczną interpretację terminu, postawienie diagnozy określić można jako 
zebranie danych, zrobienie użytku z mających znaczenie i pominięcie danych bez 
znaczenia, oraz podanie ostatecznego sądu.

35
 Okres dorastania (12-18 lat według 

Ericsona) to czas, w którym jednostka zaczyna mieć poczucie swej tożsamości 
(identity), poczucie, że jest istotą ludzką jedyną w swoim rodzaju, a mimo  
to przygotowaną do pełnienia jakiejś sensownej roli w społeczeństwie – czy to roli 
wymagającej przede wszystkim przystosowania się, czy też roli polegającej  
na wprowadzaniu innowacji. Człowiek staje się świadomy swych specyficznych, 
indywidualnych cech, takich jak upodobania i antypatie, przewidywane przyszłe 
cele oraz siła i zdecydowanie, by pokierować swym własnym losem. Jest to okres 
w życiu, kiedy człowiek pragnie określić, czym jest obecnie i czym pragnie być  
w przyszłości. Jest to czas układania planów zawodowych.

36
 Warto podkreślić, że 

młodych ludzi w okresie dojrzewania często zaskakuje intensywność ich własnych 
prawdziwych uczuć, chociaż mogło się wydawać, że udało się je trzymać w stanie 
uśpienia. Wraz z fizjologicznym przełomem dojrzewania uczucia te (wściekłość, 
gniew, bunt, skłonność do zakochania, pragnienia seksualne, entuzjazm, radość, 
oczarowania, smutek) pragną dojść do głosu, ale w wielu wypadkach oznaczałoby 
to zagrożenie dla psychicznej równowagi rodziców. Gdyby taki adolescent 
niebacznie ujawnił swoje prawdziwe uczucia, musiałby podjąć ryzyko, że jako 
niebezpieczny terrorysta zostanie uwięziony albo jako wariat zamknięty  
w zakładzie dla obłąkanych.

37
 Agresja, podobnie, jest znamienną cechą tego 

wieku. „Jeśli dziecko ma się stać dorosłym, musi dokonać tego przejścia ponad 
martwym ciałem dorosłego”. Oczywiście, w fantazji, a często także w fantazji 
nieświadomej, chociaż „gdzieś w tle odbywa się walka na śmierć i życie”. 
Doświadczenie okresu dojrzewania będzie zubożone bez starcia między rodzicami 
i ich potomstwem, w którym można doznawać uczucia tak ujętego przez 
Winnicotta: „Zasiałeś dziecko, a zebrałeś bombę”. Musi dojść do prawdziwej 
konfrontacji. Aby rozwój przebiegał normalnie, osoba w okresie dojrzewania musi 
„uniknąć fałszywego rozwiązania [... ] czuć się prawdziwa lub znosić nieczucie się 
w ogóle [...] przeciwstawiać się w warunkach, w których zależność jest 
zaspokojona i można być pewnym, że będzie zaspokajana [...] ponawiać atak  
na społeczeństwo, wywołując sprzeciw społeczeństwa i odpowiadać na niego 
sprzeciwem”. Inną cechą okresu dojrzewania podkreślaną przez Winnicotta jest  
to, że osoba w tym wieku potrzebuje tego, by jej pozwolić na dojrzałość, nawet jeśli 
sama nie zdaje sobie z tego sprawy. „Niedojrzałość jest istotnym elementem 
zdrowia w okresie dojrzewania [...] w niej zawarte są najbardziej ekscytujące cechy 
twórczej myśli, nowe i świeże czucie, pomysły na nowe życie”.

38
 W rodzinie  

w miarę stabilnej rodzice mogą akceptować zamęt, jaki te zmiany niosą. Nawet 
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jeżeli nie wspierają pojawiającej się niezależności dziecka, to starają się 
przynajmniej ją tolerować. Wyrozumiali rodzice, którzy pamiętają własne lata 
młodzieńcze i uważają bunt za normalny etap rozwoju emocjonalnego, uspokajają 
się zazwyczaj stwierdzeniem: „To po prostu taki wiek”.

39
 Zdrowi rodzice sprawiają, 

że dzieci mają poczucie własnej wartości i są przygotowane do tego, by opuściły 
dom nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie.

40
 W mojej opinii trzeba być 

bardzo ostrożnym przed wskazywaniem u adolescenta (na podstawie 
incydentalnych symptomów) natężenia cech zawartych w MT. 

 
Podsumowanie 
W pewnym sensie u osoby z wysokim natężaniem cechy makiawelistycznej 

dochodzi do paradoksu, który jak twierdził Nicholas Falletta, że paradoksem jest 
prawda, która stoi na głowie, aby przyciągnąć uwagę. Słowo „paradoks” jest 
syntezą dwóch greckich słów: para-beyond, and doxos-belief. Ma różne znaczenia: 
czegoś, co wydaje się sprzeczne, ale które w rzeczywistości jest prawdą; coś,  
co jest prawdą, ale wydaje się w istocie sprzeczne[...]. Filozofowie kochają 
paradoks, rzeczywiście, Bertrand Russell powiedział kiedyś, że znakiem dobrej 
filozofii jest zacząć od stwierdzenia, że jest coś zbyt oczywiste, aby było 
interesujące i od tego wyprowadzić wniosek, w który nikt nie uwierzy. Podczas gdy 
niektóre paradoksy mogą być banalne, inne odzwierciedlają głębokie problemy 
dotyczące naszych sposobów myślenia i wyzywają nas do ponownego szukania 
niespójności w przekonaniach, które były uważane ze oczywistą prawdę.

41
 Taką 

oczywistą prawdą, będą deklaracje makiawelistów dot. postaw nacechowanych 
etyką i ukierunkowanych na altruizm oraz utylitaryzm. Altruistyczny makiawelita? 
Altruistyczny, ale w teorii (deklaracji), którą obala empiria. 

 
Streszczenie 
Mroczna triada to grupa trzech cech osobowości: narcyzmu, machiawelizmu  

i psychopatii, z których wszystkie są interpersonalnie awersyjne. Mroczna triada 
odnosi się do trzech teoretycznie odrębne, ale empirycznie powiązanych 
konstrukcji osobowości. Termin odzwierciedla przekonanie, że te trzy kategorie 
diagnostyczne, mają mieć co najmniej kilka wspólnych podstawowych czynników: 
narcystyczną osobowość (w sensie klinicznym) charakteryzuje się brakiem empatii 
i egoizmem. Makiaweliczna osobowość charakteryzuje się manipulacją  
i wyzyskiem innych, z cynicznym lekceważeniem moralności i koncentracją  
na własnym interesie i oszustwie. Psychopatią, czy osobowością antyspołeczną, 
charakteryzującą się impulsywnym poszukiwaniem silnych wrażeń. 

 
Summary 
The dark triad is a group of three traits: narcissism, Machiavellianism, and 

psychopathy. All of them are interpersonally aversive.  In theory, it refers to three 
distinct structures of personality but empirically,  they are related to each other. 
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The term reflects the belief that three diagnostic categories have at least some 
common basic factors: The narcissistic personality (in the clinical sense) is 
characterized by its own opinion, the sense of the law, the lack of empathy and 
selfishness. The Machiavellian personality is characterized by the manipulation 
and exploitation of others. It also represents a cynical disregard for morality,  
a strong focus on self-interest and deception. Psychopathy or antisocial 
personality, which is characterized by impulsive quest for thrill experiences. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
 
Экологизация психологической науки 
Экологическая психология определяется как междисциплинарная 

область знаний о психологических аспектах взаимоотношения человека  
и окружающей среды (пространственной, географической, социальной, 
культурной), включенной в жизнедеятельность человека и служащей важным 
фактором регуляции его поведения и социального взаимодействия. 
Находится на стыке психологии и социальной экологии.  

Экологическая психология или психология окружающей среды 
(Environmental Psychology) возникла в 60-х годах ХХ века. Важнейшими 
отличительными особенностями этого направления стали: широкий 
междисциплинарный подход; исследование среды непосредственного 
окружения человека, ограниченной и управляемой его действиями; 
рассмотрение самих людей в качестве неотъемлемой части исследуемой 
ситуации.  

Однако, нет полного единства в отношении того, что считать предметом 
исследований экологической психологии: исследование связей между 
поведением человека и материальной средой его окружения.

1
 Исследование 

отношений человека со средой своего окружения,
2
 исследование 

взаимосвязей между переменными среды и различными характеристиками 
психики человека,

3
 молярное поведение человека в физическом окружении,

4
 

изучение наиболее эффективных способов улучшения условий в различных 
местах, где протекает деятельность человека

5
 и т.д. В общем виде, 

предметом исследования экологической психологии можно считать 
отношения человека со средой своего окружения, взаимосвязи между 
переменными среды и различными психологическими характеристиками 
человека, его поведением. 

Основные понятия данного научного направления: «среда», 
«пространство», «поведение». Проблематика исследований сосредоточена 
на изучении пространственного познания (environmental cognition); 
пространственного поведения (environmental behaviour); восприятия качества 
среды (environmental assessment); реакций человека на взаимодействие с 
окружающей средой и возникающего в связи с этим стресса (environmental 
stress). Таким образом, задача экологической психологии включает в себя 
анализ психологических последствий пребывания человека в той или иной 
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среде, конструирование «оптимальной среды» для формирования  
и функционирования психики человека, создание методологических  
и методических основ эколого-психологической экспертизы технических  
и социальных проектов. 

Экологический подход в психологии (Ecological Psychology или, реже, 
Eсological Approаch) также обычно переводится как «экологическая 
психология». Методология исследования строится на основе понятия 
«экологический мир», которое противопоставляетсяь понятию «физический 
мир». В экологический мир человека включаются только те свойства объектов 
среды, которые реально могут оказывать влияние на его жизнедеятельность, 
создавая таким образом «экологическую» (а не «физическую») среду его 
обитания. Физический мир — это мир, как его исследуют и описывают 
физика, химия и другие науки. Экологический мир — это мир, который может 
непосредственно восприниматься субъектом, мир, который можно видеть, 
слышать, осязать, обонять и т.д. Понятия «субъект» и «окружающий мир» 
(которое используется для обозначения экологического мира в отличие от 
мира физического) являются взаимно дополнительными и друг без друга 
немыслимы, в то время как физический мир существует сам по себе, 
независимо от наличия воспринимающего его субъекта. Задачей 
экологического подхода в психологии является исследование человека  
в экологическом мире.

6
 

 
Психологические исследования образовательной среды 
Проблема роли среды в развитии личности традиционна для 

педагогической науки и уходит корнями в работы её основоположников, таких 
как Коменский, Локк, Руссо, Песталоцци и т.п. В первой половине XX века 
появляются педагогические проекты, непосредственно направленные  
на организацию развивающих образовательных сред: предметной среды у М. 
Монтессори и социальной среды у Я. Корчака. В это же время происходит 
теоретическое осмысление психолого-педагогической роли среды в работах 
Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и др. Экологическое направление психологической 
науки рассматривает среду и взаимодействующего с ней человека как 
единую целостную систему.

7
 Со структурной точки зрения образовательная 

среда может рассматриваться как «социально-экологический комплекс»,
8
  

в который включаются «популяция», «организация», «пространство»  
и «технология». В конце XX века в российской психологической науке 
формируется концептуальное рассмотрение образовательной среды с точки 
зрения эколого-психологического подхода.

9
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В настоящее время средовая проблематика широко представлена  

в исследованиях, связанных с проблемами образования. Однако эти 
исследования, как правило, направлены на решение локальных 
образовательных проблем и строятся на основе социально-психологической, 
а не экологической (средовой) методологии. Понятие «образовательная 
среда» часто заменяется рядом нечетких, скорее, социально-психологических 
понятий, таких как «дизайн обучения», «школьная атмосфера», «климат  
в классе», «культура школы» и т.п., а структура среды раскрывается через 
физические, психологические, эмоциональные, социально-культурные 
дескрипторы, которые характеризуют условия и ресурсы школьного 
образования.

10
 Например, работа группы бельгийских ученых

11
 направлена 

на изучение психологической безопасности образовательной среды для 
учащихся в контексте педагогических стратегий преподавателей. В работе 
американских ученых C. McKown и Rh.S. Weinstein (2008), которая также 
позиционируется как «исследование образовательной среды», изучается 
влияние этнической принадлежности школьников на отношение к ним 
учителей. T. Urdan и E. Schoenfelder (2006) рассматривая влияние 
образовательной среды на мотивацию учащихся, по существу, 
ограничиваются анализом процесса общения в учебной группе. Перечень 
подобных социально-психологических исследований «стрессогенных 
факторов образовательной среды» может быть бесконечен. 

На наш взгляд, могут быть выделены, как минимум, четыре, 
действительно, различных методологических направления изучения 
образовательной среды. 

1. Социально-психологический подход наиболее распространён в мире, 
однако, само понятие «образовательная среда» в его рамках 
представляется нам излишним.  

2. Пространственно-предметный подход: исследования эстонской 
психологической школы (Т. Нийт, М. Хейдметс, Й. Круусвал, 1985). 
Исследования проводятся на основе методологии такого научного 
направления, как поведенческая география (J. Gold), направлены на 
анализ обусловленности поведения учащихся пространственными 
особенностями образовательной среды. К данному направлению 
могут быть отнесены также работы последователей М. Монтессори, 
акцентирующие внимание на педагогической организации предметной 
среды ребёнка. 

3. Средовой подход в воспитании российского педагога Ю.С. Мануйлова 
носит абсолютно оригинальный характер, действительно системно 
рассматривает образовательную среду, однако, на наш взгляд, 

                                                           

10
 R. Moos, Evaluating educational environments: procedures, measures, findings and policy 
implications, R. Moos, San Francisco: Jossey-Bass. 1979; B. Fraser, Learning environments 
research: Yesterday, today, and tomorrow. In SC Goh & MS Khine (Eds.) B. Fraser, Studies in 
educational learning environments: An international perspective. 2002, p. 1-26 

11
 M. Baeten, Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning 
[Electronic resource]: Factors encouraging or discouraging their effectiveness, M. Baeten, E. Kyndt, 
K. Struyven, F. Dochy, “Educational Research Review”. 2010. Vol. 5. № 3, p. 243-260 
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остаётся недостаточно проработанным с инструментально-
методической точки зрения. 

4. Предложенный нами эколого-психологический подход в образовании 
носит системный характер, имеет широкое и успешно апробированное 
методическое и инструментальное обеспечение, пользуется 
значительной популярностью у учёных и практиков. 

Сравнительный анализ рассмотренных подходов позволяет выделить 
ряд общих и взаимодополняющих, не противоречащих друг другу,  позиций, 
которые могут рассматриваться в качестве методологических положений 
экологической психологии образования.

12
 

1. В качестве агента взаимоотношений с образовательной средой 
рассматривается развивающаяся личность. 

2. Среда рассматривается как пространственно и событийно 
ограниченное окружение личности, специально организованное  
и функционирующее в контексте образовательного процесса. 

3. Среда понимается как совокупность условий, обстоятельств, событий, 
факторов и влияний на развивающуюся личность, а также 
развивающих личность возможностей, которым придаётся особое 
педагогическое значение. 

4. Окружение становится средой развития личности посредством 
деятельности и (или) общения, направленными на это окружение. 
Образовательная среда обладает ресурсным потенциалом 
личностного развития, который может быть реализован только путём 
деятельностной активности самой личности. 

5. Образовательная среда носит динамический характер. 
6.  В структуре образовательной среды выделяются пространственно-

предметный, организационно-технологический и социальный 
компоненты. Социальному компоненту среды отводится наиболее 
значимая роль в формировании и развитии личности. 

7. В определённом типе среды, обладающем специфическими 
характеристиками, преимущественно формируется определённый тип 
личности. 

8. Образовательная среда может быть описана через систему 
параметров, характеризующих различные аспекты её организации  
и функционирования. 

 
Характеристика экологической психологии образования как науки 
Для формулирования определения экологической психологии 

образования воспользуемся методом использования онтологических схем 
более развитой научной дисциплины для построения онтологической схемы  
в развивающейся дисциплине. В качестве «более развитой научной 
дисциплины» примем, представленную выше, экологическую психологию 

                                                           

12
 B.A. Ясвин, Экологическая психология образования как направление психолого-
педагогической науки, B.A. Ясвин, Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия «Педагогика и психология». № 4 (26), 2013, c. 42-49 
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(психологию окружающей среды), хотя, как отмечалось, определение самой 
этой науки и, даже, её название, остаётся дискуссионным вопросом. 

Экологическая психология образования может быть определена как 
междисциплинарная область знаний о психологических аспектах 
взаимоотношений развивающейся личности с образовательной средой, 
исследуемых на основе эколого-психологического подхода. 

Предметом исследования экологической психологии образования 
выступает совокупность условий, влияний и факторов воспитания и обучения, 
а также возможностей личностного развития, возникающих в ситуациях 
взаимодействий личности с образовательной средой. 

Основные общенаучные понятия, наиболее часто используемые  
в эколого-психологических исследованиях сферы образования: «среда», 
«личность», «условия», «возможности», «восприятие», «отношения», 
«взаимодействия». Основные специфические понятия: «образовательная 
среда», «развивающаяся личность», «образовательные условия», 
«личностно развивающие возможности среды», «субъективные отношения 
личности в образовательной среде», «взаимодействия личности  
с образовательной средой». 

Проблематика исследований экологической психологии образования 
связана, прежде всего, со структурно-содержательным анализом 
образовательной среды; изучением средовых факторов развития личности; 
изучением психологических механизмов развития личности  
в образовательной среде; сравнительным анализом различных 
образовательных сред; гуманитарной экспертизой образовательных сред; 
типологией образовательных сред; изучением восприятия образовательной 
среды; изучением субъективных отношений в образовательной среде; 
психологическим проектированием инновационных образовательных сред; 
психолого-педагогической организацией эффективных образовательных сред 
и т.д. 

Экологическая психология образования может рассматриваться как 
раздел экологической психологии, а также в качестве исследовательского 
направления педагогической психологии и психологии развития. 
Проблематика экологической психологии образования обусловливает её 
наиболее тесные связи с социальной психологией и психологией личности.  

В рамках данного подхода образовательная среда понимается как 
форма сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), в рамках 
которой создаются особые виды общности между учащимися и педагогом  
и между самими учащимися, обеспечивающие передачу учащимся 
необходимых для функционирования в данной общности норм 
жизнедеятельности, включая способы, знания, умения, навыки учебной  
и коммуникативной деятельности. Структура образовательной среды 
включает «внутреннюю направленность» школы, психологический климат, 
социально-психологическую структуру коллектива, психологическую 
организацию передачи знаний, психологические характеристики учащихся  
и т.д. Среда определяется как совокупность условий, обстоятельств, 
окружающую индивида обстановку, и соответственно – границу, 
определяемую масштабом защиты от среды и её утилизации (способностью  
к ассимиляции и аккомодации). В качестве параметров образовательной 
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среды выделяются «насыщенность» (ресурсный потенциал), 
«структурированность» (способ организации) и другие характеристики. 

 
Streszczenie 
Autor przedstawia podstawy metodologiczne psychologii środowiskowej. 

Analizuje różne konceptualne podejście do badań psychologicznych  
i edukacyjnych środowiska wychowawczego, podkreśla wspólne stanowiska tych 
podejść. Autor przedstawia definicję psychologii środowiskowej edukacji jako 
dziedziny naukowej. 

 
Summary 
The author portrays methodological basics of environment psychology. He 

analyzes various conceptual approaches to psychological research and education 
of the environment, stressing common points between these approaches. The 
author portrays the definition of environement psychology of education as scientific 
discipline. 

 
Резюме 
Рассмотрены методологические основы экологической психологии. 

Проанализированы различные концептуальные подходы к психолого-
педагогическому исследованию образовательной среды, выделены общие 
позиции в этих подходах. Сформулировано определение экологической 
психологии образования как научного направления. 
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Łukasz WIRKUS  
Akademia Pomorska w Słupsku  

 
KONTROLA EMOCJI A STRES ZAWODOWY 

FUNKCJONARIUSZY KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 
 
 

Wprowadzenie 
Stres zawodowy, czyli stres związany z psychospołecznymi warunkami pracy, 

jest dziś zjawiskiem powszechnym. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, 
że znaczna część osób czynnych zawodowo czuje się w swojej pracy nieustannie 
narażona na różne uwarunkowania stresogenne. Stres rozumiany jako ujemne 
przeciążenie wynikające z różnych, trudnych sytuacji, coraz częściej postrzegany 
jest w kontekście organizacyjnym. Mówi się w tym przypadku o stresie 
organizacyjnym lub zawodowym. Zbadanie tych zjawisk w odniesieniu do kurateli 
sądowej jest nie tylko interesującym zagadnieniem, ale równocześnie 
przyczynkiem do diagnozy sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Nina 
Ogińska-Bulik pisze, że sama praca może być źródłem stresu, a stres zawodowy 
to stres przeżywany w miejscu jej wykonywania. Autorka wyróżnia obiektywne  
i subiektywne czynniki towarzyszące człowiekowi w procesie pracy. Do czynników 
obiektywnych zalicza fizyczne i społeczne warunki pracy, natomiast do czynników 
subiektywnych te związane z motywami podejmowania zatrudnienia, postawami 
wobec wykonywanego zawodu czy obowiązków zawodowych, stopnia 
zadowolenia z wykonywanej pracy i środowiska zawodowego. Społeczne warunki 
pracy uwzględniają zagadnienia składające się na organizację pracy, system 
wynagrodzeń, relacje społeczne, możliwości awansu i rozwoju zawodowego. 
Ogińska-Bulik podkreśla, że za silnie obciążające uważane są zawody służb 
społecznych (human services), które polegają na intensywnych relacjach z innymi 
ludźmi oraz zaangażowaniu w ich problemy.

1
 

Relacja kurator sądowy – podopieczny, jest relacją specyficzną, często 
obwarowaną olbrzymimi kosztami indywidualnymi. Jest to związane z charakterem 
pracy i jej uwarunkowaniami. Nie bez znaczenia w tym kontekście, jest konstrukt 
osobowościowy kuratora, który warunkuje skuteczność podejmowanych zadań 
wychowawczo-resocjalizacyjnych, diagnostycznych, profilaktycznych i kontrolnych. 
W relacji tej ogromną rolę odgrywa bliski kontakt interpersonalny wykorzystujący 
także procesy zaangażowania i wymiany emocjonalnej.

2
 Jednocześnie w specyfikę 

profesji pomocowych jest wpisana znaczna dysproporcja między dawaniem  
a braniem na poziomie psychologicznym. W tym kontekście pojawia się aspekt 
gratyfikacji za ponoszony wkład i jego nieadekwatność.

3
 

 

                                                           

1
 N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – Konsekwencje – 
Zapobieganie. Warszawa 2006, s. 15 

2
 H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. (w:) 
Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, red. H. Sęk. Warszawa 2000, s. 99 

3
 Szerzej w: H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania, (w:) 
Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński. 
Toruń 2000 

 



292 
________________________________________________________________________________________ 

 
Środowisko pracy jako źródło stresu  
Tadeusz Tomaszewski zdefiniował zależność pomiędzy środowiskiem  

i człowiekiem. Wskazał, że środowisko to otoczenie człowieka, ważne dla jego 
życia i zachowania się. Życie człowieka i jego działanie w określonym środowisku 
ma podstawowe znaczenie dla psychologii jako nauki i zachowaniu się człowieka 
oraz dla psychologii pracy, czyli nauki o zachowaniu się człowieka w środowisku 
pracy.

4
 Tomaszewski podaje, że sytuacja człowieka to układ jego wzajemnych 

stosunków z innymi elementami jego środowiska w określonym momencie czasu.
5
 

Z psychologicznego punktu widzenia największe znaczenie ma rozpatrywanie 
sytuacji ze względu na aktywność podstawową. Wyróżniamy dwa rodzaje 
aktywności jednostki: życie (procesy o istotnym znaczeniu dla utrzymania się przy 
życiu) i działanie (różnorodne formy działalności człowieka, za pomocą których 
reguluje on swoje stosunki z otoczeniem, przekształcając je lub samego siebie). 
Zdaniem Tomaszewskiego, uproszczeniem jest ograniczenie pojęcia sytuacji do 
układu bodźców, które oddziałują na jednostkę. Oprócz aspektu stymulacyjnego 
należy uwzględnić aspekt zadaniowy, tj. przyjąć, że sytuacja stanowi pole, na 
którym człowiek rozwija określoną działalność, realizując określone zadanie. Zatem 
zachowanie osoby w konkretnej sytuacji jest nie tylko reakcją na nią, ale również 
próbą jej rozwiązania.

6
 

Instytut Medycyny Pracy formułuje natomiast osąd, że praca i warunki  
jej wykonywania są źródłem wielu zagrożeń dla zdrowia pracownika. Wyróżniono 
dwie drogi do wystąpienia negatywnych konsekwencji. Są to mechanizmy: 
fizykochemiczny i psychofizjologiczny. Pierwszego nie będę szerzej opisywał  
ze względu na charakter pracy. Mechanizm psychofizjologiczny jest 
charakteryzowany brakiem bezpośredniego związku czynnika szkodliwego  
z uszkadzanym organem. Oddziaływanie czynników szkodliwych odbywa się za 
pośrednictwem procesu stresu. Liczną grupę czynników wywołujących negatywne 
skutki zdrowotne tworzą czynniki psychospołeczne, które powstają w określonych 
warunkach pracy (społecznych i organizacyjnych). Ich szkodliwość zdrowotna jest 
determinowana przez ocenę psychologiczną skutków dla jednostki. Czynnik 
psychospołeczny, np. akt agresji skierowany przeciwko pracownikowi może być 
przyczyną wystąpienia u niego stresu (powodującego określone zmiany 
psychologiczne i fizjologiczne), ale może też prowadzić do wystąpienia skutków 
bezpośrednich, np. w postaci urazu fizycznego. Badacze zauważają trudności 
wiążące się z pomiarem czynników psychospołecznych i zagrożeń wynikających 
dla zdrowia, jednak zweryfikowano empirycznie powody, które uzasadniają 
potrzebę przygotowania skutecznych strategii przeciwdziałania zagrożeniom, które 
wynikają z występowania psychospołecznych stresorów w miejscu pracy. Należą 
do nich: 

1. Masowość narażenia – badania potwierdzają, że ok. 25% pracowników 
uskarża się na wysoki poziom stresu zawodowego, można do nich 
zaliczyć: nadmierne obciążenie pracą (ilościowe i jakościowe), pośpiech, 

                                                           

4
 Szerzej: T. Tomaszewski, Psychologia. Warszawa 1975 

5
 Ibidem, s. 17 

6
 Ibidem, s. 20 
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presję czasu, konflikty interpersonalne (pracownik – pracownik, pracownik 
– przełożony, pracownik – pracodawca), konflikt ról, itp.  

2. Tendencja w rozwoju procesów pracy – wzrasta zatrudnienie w sektorze 
usług oraz pracowników umysłowych, powoduje to wzrost zainteresowania 
problematyką zdrowia psychicznego i psychospołecznych warunków pracy. 
Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje tendencje wzrostowe  
w zakresie znaczenia stresorów psychologicznych, m.in. brak satysfakcji 
zawodowej i jego wpływ na zdrowie.  

3. Skutki zdrowotne stresu – konsekwencje w postaci zaburzenia  
w zdrowiu. 

4. Koszty ekonomiczne stresu – obciążenia finansowe organizacji 
spowodowane skutkami zdrowotnymi stresu oraz spadkiem jakości  
i efektywności pracy.

7
 

Państwowa Inspekcja Pracy w wydanym poradniku dla pracodawcy, wskazuje 
że obecnie nie ma ustawy lub przepisów prawa oddzielnie regulujących 
zagadnienie stresu w pracy. Wskazano jednak, że obowiązkiem pracodawcy jest 
ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem wymiaru psychospołecznego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany 
odpowiednio wykorzystywać w powyższym celu osiągnięcia nauki i techniki oraz 
stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym. Do zadań 
pracodawcy należy także ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego. 
Państwowa Inspekcja Pracy proponuje, żeby pracodawca poprzez sposoby 
zaradcze interpretował: promocję i nagradzanie współpracy zamiast rywalizacji 
między pracownikami oraz wykorzystywał doświadczenie kadry z wyższym 
stażem. Do naczelnych przyczyn stresu, w poradniku PIP zaliczane są: konflikt roli 
zawodowej z innymi rolami społecznymi, brak wsparcia ze strony przełożonych  
i współpracowników, brak wykorzystania doświadczenia starszych stażem  
i entuzjazmu młodych pracowników, obwinianie za popełnione błędy  
w wykonywanych czynnościach, brak szkoleń z zakresu negocjacji i rozwiązywania 
konfliktów, brak przejrzystego systemu nagradzania i awansowania pracowników, 
nie istnienie w zakładzie pracy jasnego systemu składania skarg i badania ich 
zasadności oraz wiele innych aspektów związanych z relacjami interpersonalnymi.

8
 

Kuratorzy sądowi realizują swoje zadania bezpośrednio w środowisku 
podopiecznego sądu lub pobytu osób, których dotyczy postępowanie, co podkreśla 
szczególny charakter czynności, jakie wykonują kuratorzy w wymiarze 
sprawiedliwości oraz bezpośrednio w życiu społeczności lokalnych.  

Średnie obciążenie spraw na jeden etat kuratora uwzględniające rodzaj 
wykonywanych orzeczeń w poszczególnych okręgach sądowych przedstawiają 
tabele 1 i 2. 

 
 

                                                           

7
 B. Dudek i in., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź 2004,  
s. 9-11 

8
 M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat 
Pracy. Warszawa 2009, s. 12-18 
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Tabela nr 1: Średnia ilość wykonywanych spraw na 1 etat kuratora zawodowego dla 

dorosłych na 31.12.2009 r.  
 

 
Źródło: K. Gierszyński, Statystyczny obraz kurateli w 2009 roku. Słupsk 2010 
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Tabela nr 2: Średnia ilość wykonywanych spraw na 1 etat kuratora zawodowego 

rodzinnego na 31.12.2009 r.  
 

 
Źródło: K. Gierszyński, Statystyczny obraz kurateli w 2009 roku. Słupsk 2010 
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Opracowania statystyczne Krajowej Rady Kuratorów za rok 2008 wśród 

zagrożeń występujących w pracy kuratora sądowego (stanowiących tylko 
udokumentowany procent realnego ryzyka czynności wykonywanych przez 
kuratorów w środowisku podopiecznych), wyróżniają między innymi: czynną 
napaść na kuratora (160), agresję ze strony zwierząt domowych (110) oraz 
odmowę wpuszczenia kuratora (2.100). Sądy wszczęły w związku z napaścią na 
kuratora wykonującego czynności służbowe, 93 postępowania karne. Jak pokazują 
uzyskane informacje, zagrożenia bezpieczeństwa pracy oraz negatywny stosunek 
bliskich osób poddanych pieczy kuratora, stanowi poważny problem w codziennej 
pracy kuratorów sądowych. Coraz częściej osoby i ich rodziny, wobec których 
kurator wykonuje swoje obowiązki sugerują, że czynności podejmowane przez 
kuratora (wykonywane na podstawie art. 598

6
 kpc, dozór (nadzór), wywiad 

środowiskowy, kontrola okresu próby), są naruszeniem ich prywatności oraz 
uznają czynności służbowe kuratora za bezprawne i naruszające ich godność. Nie 
bez wpływu na te sytuacje, pozostają doniesienia medialne, które nie przekazują 
pełnego obrazu i uwarunkowań zdarzeń z udziałem kuratora np. w sytuacji 
odebrania małoletniego, którego dobro jest zagrożone. Na podstawie zebranych 
przez KRK kwestionariuszy ankiet z poszczególnych okręgów, ustalono iż w roku 
2010 doszło do 294 przypadków czynnej napaści na kuratora w związku  
z wykonywanymi obowiązkami (w roku 2009 – 687). Najwięcej takich przypadków 
odnotowano – podobnie jak rok wcześniej w okręgu wrocławskim – 89 (w 2009 
roku – 114), następnie w okręgu kieleckim – 30 oraz warszawsko-praskim – 15.  
W związku z czynną napaścią na kuratora w roku 2010 toczyły się 132 
postępowania karne w stosunku do ich sprawców. Należy podkreślić, że 
referowana sytuacja dotyczy kuratorów zawodowych i społecznych. Warto 
zauważyć, że nie zawsze fakt iż kurator stał się ofiarą agresji innych osób  
w związku z wykonywanymi obowiązkami implikowało postępowanie karne. 
Kolejnym problemem jest agresja zwierząt domowych (najczęściej psów)  
w stosunku do kuratora w związku z wykonywanymi obowiązkami. Zdarzenia  
te często stają się powodem poważnego uszczerbku na zdrowiu i prowadzą do 
długotrwałej hospitalizacji i leczenia. Nie bez znaczenia są konsekwencje 
dotyczące uszczerbku na zdrowiu psychicznym. W 2010 roku szczególnie 
drastyczne zdarzenie miało m. in. miejsce w okręgu warszawsko-praskim. Agresja 
psa na kuratora wykonującego jednorazowy wywiad środowiskowy doprowadziła 
do odniesienia rozległych ran, które wymagały leczenia w warunkach szpitalnych. 
W roku 2010 doszło do 153 takich przypadków (2009 – 392). Prezentowane 
zdarzenia z udziałem psów, najczęściej mają miejsce w środowiskach wiejskich. 
Należy zasygnalizować, że w wielu okręgach sądowych, kuratorzy zostali 
wyposażeni w środki ochrony osobistej np. urządzenie odstraszające psa, gaz 
pieprzowy. Często spotykanym problemem w pracy kuratorów są zdarzenia,  
w których odmawia się wpuszczenia kuratora do miejsca, w którym winien on 
wykonać swoje obowiązki podczas pracy w terenie. Najczęściej było to mieszkanie 
osoby znajdującej się pod dozorem lub rodziny, czy nieletniego objętego nadzorem 
kuratora rodzinnego. Takie działanie uniemożliwiało kuratorowi sprawne 
wykonanie powierzonych obowiązków. Niejednokrotnie wymagało to od kuratora 
kilku wizyt lub pomocy ze strony policji. W 2010 roku zarejestrowano 3.508 takich 
przypadków (2009 – 9.737). Wykonywane czynności służbowe w trybie art. 598

6
 

kpc przez kuratora rodzinnego, niejednokrotnie były narażone na przejawy agresji 
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werbalnej i fizycznej ze strony członków rodzin oraz środowiska lokalnego. 
Niejednokrotnie kurator musiał wnosić o pomoc Policji. W 2010 roku wymienione 
zdarzenia wystąpiły w 272 przypadkach, w roku 2009 w 242 przypadkach.

9
  

W oparciu o rozmowy przeprowadzone z kuratorami sądowymi, można 
zdecydowanie postawić tezę, że podlegają oni także wielu innym formom 
zagrożeń, które nie zostały uwzględnione w opracowaniu KRK. Można do nich 
zaliczyć m.in.: agresję słowną, próby zastraszania, etc.  

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych szczegółowo określiła status 
prawny kuratorów sądowych. Ustawa przede wszystkim wprowadziła wysokie 
wymogi formalne dla zawodu kuratora, tj. nieskazitelny charakter, odpowiedni stan 
zdrowia, specjalistyczne wykształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, 
psychologicznych, socjologicznych lub innych studiów magisterskich, obowiązek 
odbycia rocznej aplikacji kuratorskiej i zdania egzaminu kuratorskiego. Ponad 92% 
kuratorów zawodowych posiada wykształcenie wyższe, zaś 83% wykształcenie 
wyższe kierunkowe, zgodne z art. 5 ustawy o kuratorach sądowych.

10
 Na dzień 31 

grudnia 2011 roku Kuratorska Służba Sądowa liczyła 5.208 osób (5207,5 etatów), 
w tym 93 kuratorów okręgowych (łącznie z zastępcami), którzy kierowali kadrą 
5.115 (5.114,5 etatu) kuratorów zawodowych. Dane uwzględniają 2 kuratorów 
oddelegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i 58 aplikantów 
kuratorskich, przygotowujących się w tym czasie do zawodu. Kuratorzy zawodowi 
dla dorosłych (3.137,5 etatów) współpracują z liczącą 18.043 osób kadrą 
kuratorów społecznych, a 1.977 kuratorów zawodowych rodzinnych współpracuje z 
13.242 kuratorami społecznymi.

11
 Kuratorzy zawodowi wykonywali w 2011 roku 

(według stanu na dzień 31 grudnia) zadania w 443.953 sprawach osób skazanych 
wyrokami sądów karnych oraz 179.816 sprawach podopiecznych sądów 
rodzinnych. Ponadto kuratorzy sądowi przeprowadzili 665.262 wywiady 
środowiskowe, z czego kuratorzy dla dorosłych – 320.088, a rodzinni – 345.174 
wywiadów środowiskowych. Średnia ilość spraw przypadająca na jeden referat 
kuratora zawodowego dla dorosłych wyniosła 141,5, w tym 87,7 dozorów  
i 31,2 kary ograniczenia wolności oraz 102 wywiady środowiskowe (średnio  
8,5 miesięcznie). Natomiast średnie obciążenie kuratora rodzinnego wyniosło  
91 spraw, w tym 76,1 nadzorów, a ponadto w skali roku przypadało średnio  
174,6 wywiadów środowiskowych (średnio 14,6) na kuratora. Kuratorzy dla 
dorosłych złożyli do sądu 162.367 wniosków o zmianę lub modyfikację orzeczenia, 
a kuratorzy rodzinni 84.351 wniosków. W roku 2011 kuratorzy zakończyli 
postępowanie sądowe w 393.893 sprawach. Kuratorzy dla dorosłych zakończyli 
postępowanie w 296.512 sprawach. Natomiast kuratorzy rodzinni zakończyli 
postępowanie w 97.381 sprawach.

12
  

 
 

                                                           

9
 W. Kuźmicki, Statystka Krajowej Rady Kuratorów - opracowanie własne. Warszawa 2009, 2010 

10
 J. Zagórski, Organizacja pracy i zadania sądowych kuratorów dla dorosłych, (w:) Wykonywanie 
środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn RPO – Materiały, red. J. Zagórski, Zeszyt 
nr 59. Warszawa 2008, s. 9 

11
 A. Martuszewicz, Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce, Krajowa Rada Kuratorów. Warszawa 
2012 

12
 Ibidem 
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Badania własne  
Badania zostały zrealizowane w siedzibach Zespołów Kuratorskiej Służby 

Sądowej w miesiącach luty – wrzesień 2011 roku. Zespoły KSS wchodzą w skład 
następujących, losowo wybranych 9 sądów okręgowych (SO): SO Wrocław,  
SO Bydgoszcz, SO Szczecin, SO Poznań, SO Łódź, SO Lublin, SO Kraków, SO 
Katowice, SO Białystok. Zgodę na przeprowadzenie badań wyrazili prezesi sądów 
okręgowych oraz kuratorzy okręgowi. Informacje dotyczące stanu kurateli  
w wymiarze statystycznym udzieliła Krajowa Rada Kuratorów. Zestawy narzędzi 
badawczych otrzymało łącznie 1000 osób. Zwrotność charakteryzuje się wynikiem 
na poziomie 602 zestawów. Po szczegółowej selekcji odrzucono 212 zestawy  
z powodu różnych braków formalnych, np. częściowo wypełnione kwestionariusze, 
odpowiedzi jednoznacznie sugerujące ich przypadkowość. Do analizy statystycznej 
wykorzystano 390 kompletnie wypełnionych zestawów. 

Jednym z celów badań było zweryfikowanie jaki jest wpływ poziomu kontroli 
emocji badanych kuratorów sądowych na poziom odczuwanego stresu 
zawodowego. Prezentowane badania miały charakter anonimowy i zostały 
przeprowadzone grupowo w zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej, po 
otrzymaniu zgody przełożonych w kolejności hierarchicznej (prezesów sądów 
okręgowych, kuratorów okręgowych, kierowników zespołów).  

Narzędzia psychometryczne służą do prognozy, diagnozy i oceny zmiennych, 
jak np. osobowość, postawy i kompetencje. Wszystkie narzędzia powinny spełniać 
określone standardy gwarantujące prawidłowe ich wykorzystanie w praktyce. 
Wytyczne dla stosowania przeze mnie narzędzi w ocenie psychologicznej 
pochodzą z opracowania Standardy dla testów stosowanych w psychologii  
i pedagogice APA (polskie tłumaczenie: Hornowska, 1985, 2007).

13
  

Opracowany na potrzeby badań Kwestionariusz Stresu Kuratorów 
Sądowych służy do oceny indywidualnej lub grupowej poziomu odczuwanego 
stresu zawodowego kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) 
doświadczanego przez nich w pracy. Wyniki zawierają się w normach: niskie, 
przeciętne, wysokie. Prezentowana metoda pozwala określić ogólną ocenę 
poczucia stresu, jak i wyodrębnia czynniki, która są przez badanych odczuwane 
jako najbardziej stresogenne. Należą do nich:  

1. Czynnik 1 – Kontakty z podopiecznymi, 
2. Czynnik 2 – Poczucie dyssatysfakcji z pracy,  
3. Czynnik 3 – Struktura zarządzenia kuratorami sądowymi, 
4. Czynnik 4 – Obciążenia organizacyjne,  
5. Czynnik 5 – Współpraca z sądem.  
Kwestionariusz składa się z 56 twierdzeń. Poszczególne odpowiedzi 

posiadają przypisane wartości liczbowe (od 1 do 5), które określają odpowiednio 
stopień odczuwanego stresu przy każdym twierdzeniu. Wyniki surowe powstają 
poprzez zsumowanie wartości liczbowych odpowiednich pozycji kwestionariusza, 
przypisanych każdej skali. Drugim narzędziem badawczym była Skala Kontroli 
Emocji (Courtauld Emotional Control Scale – CECS) autorstwa M. Watson  
i S. Greer, adaptację opracował Z. Juczyński, składająca się z trzech podskal,  
z których każda zawiera siedem stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania 

                                                           

13
 Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice APA. Warszawa 2007, s. 24 
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gniewu, depresji i lęku. Zakres wyników każdej z podskal daje sumę w postaci 
ogólnego wskaźnika kontroli emocji, który oznacza subiektywne przekonanie 
jednostki na temat umiejętności kontrolowania swoich reakcji w sytuacji 
doświadczania emocji negatywnych. Im wyższy jest ogólny wynik, tym większe 
następuje tłumienie negatywnych emocji. Badania dowodzą, że tłumienie 
wyrażania emocji prowadzi do ich nasilenia lub utrzymywania napięcia 
emocjonalnego i jest skorelowane z problemami zdrowotnymi (choroby 
psychosomatyczne, choroba wieńcowa, zaburzenia nerwicowe, itp.).

14
 

 
Wyniki badań  
Wyniki zaprezentowałem w Tabeli 1, w której można dokonać interpretacji 

zależności pomiędzy poziomem kontroli emocji a odczuwanym stresem 
zawodowym kuratorów biorących udział w badaniu.  

 

Tabela nr 1: Współczynniki korelacji (r-Pearsona) uzyskane pomiędzy poszczególnymi 
skalami Kwestionariusza Stresu Kuratorów Sądowych a Skalą Kontroli Emocji CECS dla 

całej grupy  
 

 Skale  
KSKS 
Skale  
CECS 

Kontakty  
z 

podopiecz. 

Poczucie 
dyssatysf. 

z pracy 

Struktura 
zarządzenia 
kuratorami 
sądowymi 

Obciążenia 
organiz. 

Współpraca  
z sądem 

Ogólny 
poziom 

odczuwane
go stresu 

Ogólny 
wskaźnik 
kontroli 
emocji 

,079 ,052 ,002 ,048 ,030 -,057 

Gniew ,065 ,035 -,045 ,031 ,012 -,061 

Depresja ,117(*) ,057 ,037 ,045 ,058 -,088 

Lęk ,000 ,029 ,016 ,036 ,004 ,021 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie) 
Źródło: opracowanie własne  
 

Wyniki w tabeli 1 prezentują istotną zależność między skalą depresji a skalą 
kontakty z podopiecznymi. Można pokusić się o interpretację wpływu skuteczności 
i jakości pracy resocjalizacyjnej z podopiecznymi sądu na kontrole emocji. 
Stresogenność czynnika kontakty z podopiecznymi koreluje istotnie ze stanem 
depresyjnym wśród osób badanych. M. Jarosz podaje, że skłonność do tłumienia 
emocji jest względnie stałą cechą osób najczęściej wysoce uspołecznionych  
i sztywno przestrzegających norm społecznych. Nie wyrażanie jednak 
negatywnych emocji w sposób konsekwentny i długotrwały, może doprowadzić do 
pojawienia się wielu zaburzeń nerwicowych i objawów psychosomatycznych. 
Psychologowie zresztą zalecają wyrażanie negatywnych emocji w różnych formach 
terapii. Ponadto potwierdza się, że choroby psychosomatyczne mają często 
związek z emocjami, które trudno wyrazić jednostce werbalnie.

15
 Literatura 

przedmiotu wskazuje, że osoby nastawione na kontakt, postrzegają zagrożenie 

                                                           

14
 Standardy dla testów..., op. cit., s. 55-59 

15
 Szerzej w: M. Jarosz, Psychologia lekarska. Warszawa 1978; C.L. Sheridan, S.A. Radmacher, 
Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia/ Warszawa 1998 
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jako mniejsze z uwagi na relatywnie niskie skoncentrowanie na negatywnych 
emocjach jak na przykład lęk czy poczucie osamotnienia.

16
 Osoby o wysokim 

poziomie lęku doświadczają stanów negatywnych i mogą posiadać trudności  
w kontrolowaniu własnych emocji oraz zachowań, co może skutkować niską 
efektywnością zamierzonych celów.

17
  

Uzyskane dane uzasadniają postulat systemowego rozwiązania w zakresie 
selekcji zawodowej, która umożliwi dobór optymalnej kadry kuratorów sądowych, 
uwzględniającego uwarunkowania osobowościowe. Zagadnienie selekcji 
zawodowej i optymalnego doboru kadry, stanowi odpowiedź na delegację płynącą 
z Rekomendacji CM/Rec (2010) 1 Komitetu Ministrów Państw Członkowskich Rady 
Europy w sprawie reguł probacji z 2010 roku, które podkreślają w Regule 22, że 
kadry służb winny być rekrutowane i selekcjonowane w zgodzie z przyjętymi 
kryteriami, które powinny podkreślać potrzebę uczciwości, człowieczeństwa, 
zdolności zawodowych i przydatności osobowej do złożonej pracy, jaka ma być 
przez nich wykonywana.

18
 Joanna Czarnota-Bojarska pisze, że dobrze 

przeprowadzona procedura selekcyjna służy korzyściom obustronnym czyli 
pracodawcy i pracownikowi. Na poziom wykonywania obowiązków mają wpływ 
kwalifikacje i doświadczenie, ale także ważne jest dopasowanie kandydata pod 
względem cech osobowości oraz możliwości intelektualnych i temperamentalnych. 
Do podstawowych korzyści płynących dla organizacji zalicza: zmniejszenie 
kosztów adaptacji, zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów w pracy i zwiększenie 
spójności organizacji (zbliżenie poglądów pracowników na misję organizacji). 
Natomiast do korzyści dla kandydatów do danego zawodu wskazuje: trafne 
rozpoznanie możliwości (uzyskanie informacji zwrotnej weryfikującej problem 
nieadekwatnego postrzegania własnego potencjału i rozpoznania możliwości), 
zmniejszenie stresu zawodowego (odrzucenie kandydatów nie spełniających 
wymagań stanowiska) i lepsze dopasowanie do stanowiska. W celu 
maksymalizacji procedury selekcyjnej ważna jest znajomość: obowiązków, jakie 
zostaną powierzone pracownikowi oraz dyspozycji psychicznych, jakie powinien 
posiadać kandydat.

19
 

 
Propozycje zmian  
O jakości systemu profilaktyki stresu zawodowego świadczy szerokie 

spektrum warunków, które należy uwzględnić w procesie organizacji pracy. Należą 
do nich między innymi zasoby osobiste takie jak: cechy temperamentalne, 
umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych, uwarunkowania 
demograficzne i organizacyjne w zakresie wykonywanej pracy. W debacie nad 
zmianą aktualnego stanu środowiska pracy kuratorów sądowych, która praktycznie 

                                                           

16
 Szerzej w: A. Antonowsky, Health, stress and coping. New persceptives on mental and physical well-
being. San Francisco 1979 

17
 Szerzej w: N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa 2010 

18
 Rada Europy, Rekomendacja CM/Rec(2010) 1 Komitetu Ministrów Państw Członkowskich Rady 
Europy w sprawie reguł probacji, przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 20 stycznia 2010 roku na 
1075 posiedzeniu Zastępców Ministrów, 2010, s. 3  

19
 J. Czarnota-Bojarska, Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. 
Warszawa 1999 
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nie uwzględnia problematyki stresu zawodowego i jego konsekwencji, należałoby 
wziąć pod uwagę następujące wnioski z przeprowadzonych badań:  

- przygotowanie rozporządzenia w sprawie służby medycyny pracy  
w jednostkach organizacyjnych Kuratorskiej Służby Sądowej oraz  
w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka 
zawodowego. Rozporządzenie mogłoby scharakteryzować działania służby 
medycyny pracy w procesie rozpoznawania warunków pracy w celu 
ochrony zdrowia funkcjonariuszy KSS przed wpływem niekorzystnych 
warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej 
wykonywania,  

- stworzenie ogólnego modelu selekcji zawodowej spełniającego rygory 
nałożone przez Radę Europy w Regule 38 Europejskich Reguł 
Dotyczących Sankcji i Środków Alternatywnych, która akcentuje potrzebę 
usankcjonowanego doboru kadr pod względem ilościowym (wzrost etatów) 
i jakościowym (badanie cech psychologicznych i innych aspektów 
kompetencji zawodowych),  

- ujęcie znaczenia i obszaru zadań Kuratorskiej Służby Sądowej w modelu 
bezpieczeństwa publicznego w Polsce,  

- powstanie specjalnego ośrodka szkoleniowego dla kadr KSS,  
- organizowanie kampanii profilaktycznych nt. stresu zawodowego, 

tworzenie przyjaznego środowiska pracy, etc.  
Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej charakteryzują się różnorodnością i są 

wielokontekstowe. Kuratorzy zawodowi w 2013 roku wykonywali zadania w 401 
403 sprawach osób skazanych wyrokami sądów karnych oraz w 173 199 sprawach 
podopiecznych sądów rodzinnych. Kuratorzy sądowi przeprowadzili 676 522 
wywiady środowiskowe, średnia ilość spraw przypadająca na kuratora dla 
dorosłych wynosiła 128,6, a na kuratora rodzinnego 72,4 sprawy. Kuratorzy dla 
dorosłych wykonują coraz więcej zadań wynikających z szerszego stosowania 
systemu dozoru elektronicznego. Kuratorzy rodzinni są coraz bardziej obciążeni 
trudnymi i medialnymi sprawami dot. udziału w odebraniu dziecka oraz  
w kontaktach osoby uprawnionej z dzieckiem. Kuratorzy sądowi biorą szeroki 
udział w polityce państwa w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 
roku  

3 048 kuratorów weszło w skład zespołów interdyscyplinarnych, kuratorzy 
uczestniczyli w 20 500 spotkaniach w ramach 13 000 grup roboczych, które zostały 
powołane na okoliczność stwierdzenia przemocy w rodzinie.

20
  

Przytoczone wnioski dla praktyki zawodowej, są koherentne z aktualnymi 
potrzebami kuratorów sądowych oraz stanem organizacyjnym Kuratorskiej Służby 
Sądowej.  

 
Streszczenie 
Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie jaki jest poziom odczuwanego 

stresu zawodowego przez kuratorów sądowych, jakie są jego uwarunkowania 
psychospołeczne. Celem szczegółowym jest zidentyfikowanie zmiennych 
psychologicznych charakteryzujących kuratorów sądowych o różnym poziomie 

                                                           

20
 Krajowa Rada Kuratorów, Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce. Warszawa 2014, s. 2-3 
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odczuwanego stresu zawodowego. Zagadnienia poruszone w artykule obejmują 
szeroki kontekst empiryczny i praktyczny, który może okazać się użyteczny dla 
badanej grupy zawodowej, osób związanych profesjonalnie ze służbami 
społecznymi, a szczególnie tych wszystkich, którzy pomagają zawodowo  
i społecznie ludziom znajdującym się w kryzysie. Ważnym głosem w dyskusji nad 
zmianami organizacyjnymi, jest nawiązanie do tematu procedury selekcyjnej  
w doborze zawodowym kadr do Kuratorskiej Służby Sądowej, która może służyć 
korzyściom obustronnym, czyli pracodawcy i pracownikowi. Na poziom 
wykonywania obowiązków mają wpływ kwalifikacje i doświadczenie, ale także 
ważne jest dopasowanie kandydata pod względem cech osobowości oraz 
możliwości intelektualnych i temperamentalnych. Do podstawowych korzyści 
płynących dla organizacji jest stworzenie spójnej grupy zawodowej o określonym 
poczuciu misji zawodowej oraz zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów w pracy. 
Natomiast potencjalny kandydat do zawodu kuratora sądowego uzyskuje 
informację zwrotną na temat własnych możliwości. Zasadniczym celem jest  
jednak zredukowanie stresu zawodowego poprzez odrzucenie kandydatów nie 
spełniających wymagań stanowiska oraz optymalny dobór kadr do specyficznych 
zadań ustawowych (uwzględniające obowiązujące specjalizacje: rodzinną  
i nieletnich oraz karną). Profesjonalny obraz procedury selekcyjnej wpływa na 
obraz, jaki organizacja kreuje w oczach opinii publicznej. Instytucja, która chce być 
postrzegana jako prestiżowa i zatrudniająca wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, musi zatem stosować adekwatne procedury selekcyjne.  

 
Summary 
The primary objective of this article is to verify the level of job stress of 

probation officers, its psychosocial conditions. The specific objectives include 
identifying the psychological variables characterising probation officers 
experiencing different levels of job stress. The issues raised in this article cover  
a broad empirical and practical context which may be useful for the researched 
occupational group, people connected with social services professionally, 
especially those occupationally and socially helping people who are in crisis. 
Referring to the issue of the probation services staff selection procedure, which 
may be beneficial to both the employer and the employee, is crucial for the 
discussion on the organizational changes. Apart from qualifications and 
experience, candidates’ match with the position in regard to their personality as 
well as intellectual and temperamental capabilities has a significant influence on 
the level of the fulfilment of duties. The basic advantages for the organisation 
include creating a coherent professional group with a fixed sense of mission 
statement and lowering the risk of work errors, whereas a potential candidate for 
the position of a probation officer gains feedback concerning their own abilities. 
However, two fundamental goals are: reducing job stress by rejecting candidates 
who do not meet the position requirements and an optimal selection of staff for 
specific statutory responsibilities, including family and juvenile specialisation and 
criminal specialisation. A professional image of the selection procedure affects the 
image created by the organisation in the eyes of the public opinion. The institution 
which wants to be perceived as prestigious and employing highly qualified 
specialists has to apply adequate selection procedures. 
 



303 
________________________________________________________________________________________ 

 
Bibliografia 
1. Antonowsky A., Health, stress and coping. New persceptives on mental 

and physical well-being. San Francisco 1979 
2. Dudek B. i in., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu 

zawodowego. Łódź 2004 
3. Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie  

i podstawowe metody. Warszawa 1999 
4. Gólcz M., Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja 

Pracy, Główny Inspektorat Pracy. Warszawa 2009 
5. Jarosz M., Psychologia lekarska. Warszawa 1978 
6. Kuźmicki W., Statystka Krajowej Rady Kuratorów – opracowanie własne. 

Warszawa 2009, 2010 
7. Krajowa Rada Kuratorów, Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce. 

Warszawa 2014 
8. Martuszewicz A., Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce, Krajowa 

Rada Kuratorów. Warszawa 2012 
9. Ogińska-Bulik N., Z. Juczyński, Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa 

2010 
10. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła 

– Konsekwencje – Zapobieganie. Warszawa 2006 
11. Rada Europy, Rekomendacja CM/Rec(2010) 1 Komitetu Ministrów Państw 

Członkowskich Rady Europy w sprawie reguł probacji, przyjęta przez 
Komitet Ministrów w dniu 20 stycznia 2010 roku na 1075 posiedzeniu 
Zastępców Ministrów, 2010 

12. Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe 
uwarunkowania, (w:) Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia 
systemowego, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński. Toruń 2000 

13. Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości 
zapobiegania. w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, 
zapobieganie, red. H. Sęk. Warszawa 2000 

14. Sheridan C.L., S.A. Radmacher, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla 
biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa 1998 

15. Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice APA. 
Warszawa 2007 

16. Tomaszewski T., Psychologia. Warszawa 1975 
17. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych 
18. Zagórski J., Organizacja pracy i zadania sądowych kuratorów dla 

dorosłych, w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych  
w Polsce, Biuletyn RPO – Materiały, red. J. Zagórski, Zeszyt nr 59. 
Warszawa 2008 

 
 
  



304 
________________________________________________________________________________________ 

 
  

 



305 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

RECENZJE  
I SPRAWOZDANIA 

  

 



306 
________________________________________________________________________________________ 

 
  

 



307 
________________________________________________________________________________________ 

 
Alicja KORZENIECKA-BONDAR, Katarzyna SZORC 
Uniwersytet w Białymstoku 
 

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  
NAUKOWO-METODYCZNEJ 

PATRZEĆ INACZEJ – WIDZIEĆ WIĘCEJ. TWÓRCZOŚĆ CODZIENNA  
JAKO AKTYWNOŚĆ CAŁOŻYCIOWA CZŁOWIEKA,  

25-27 KWIETNIA 2014, BIAŁYSTOK 
 
 
W dniach 25-27 kwietnia 2014 odbyła się w Białystoku konferencja naukowo-

metodyczna pod hasłem: Patrzeć inaczej – widzieć więcej. Twórczość codzienna 
jako aktywność całożyciowa człowieka, której organizatorami byli Wydział 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Stowarzyszenie 
Kreatywności. Patronat Honorowy nad konferencją piastowali prof. dr hab. Lena 
Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  
prof. zw. dr hab. Leonard Etel, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.  
W problematykę konferencji wprowadziły i przywitały przybyłych gości: mgr Anna 
Przybylska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności; dr hab. Janina 
Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku), przewodnicząca Konferencji. 
Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Wioleta Danielewicz, Prodziekan ds. Nauki 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 

Konferencja miała interdyscyplinarny charakter i potwierdziła, że kategoria 
codzienności

1
 jest inspirująca i ważna zarówno dla pedagogów, psychologów, 

kulturoznawców, jak i artystów (malarze, poetka, aktor, tancerka). Ta różnorodność 
dyscyplin przyczyniła się nie tylko do zróżnicowania problematyki, ale także form 
prezentacji. Obok przedstawienia wyników badań, referatów odbyły się także 
warsztaty i sesja posterowa, wszystkie formy zwieńczone ciekawą, merytoryczną  
i życzliwą dyskusją. 

W pierwszej sesji skupionej wokół hasła: Twórczość codzienna jako szansa, 
złudzenie i dylemat aktywności całożyciowej człowieka głos zabrał  
Dr hab. Krzysztof J. Szmidt (Uniwersytet Łódzki), zadając pytanie Za dużo 
kreatywności? Pułapki twórczości codziennej w kulturze nadmiaru, kiczu i braku 
smaku. Prelegent bazując na badaniach socjologów kultury i przedstawicieli 
współczesnej „kreatologii” (nauka o twórczości) zwracał uwagę na potęgujący się  
z każdym rokiem zalew różnorodnych produktów będących przejawem ludzkiej 
pomysłowości, głównie fotografii i literatury w jej popularnych odmianach. Taka 
sytuacja rodzi liczne pułapki twórczości codziennej, wśród których wskazać można 
między innymi: obniżenie jakości i uwiąd oryginalności wytworów twórczości 
codziennej, oraz „panoszenia się” mitycznego przekonania (złudzenia) o łatwości 
procesów twórczych. 

Dr hab. Agata Cudowska (Uniwersytet w Białymstoku) zaprezentowała wyniki 
badań dotyczące Twórczych orientacji życiowych studentów, które traktuje jako 

                                                           

1
 Por. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Piąty tom serii Wychowanie. Pojęcia. Procesy. 
Konteksty, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2010 poświęcony jest problematyce 
codzienności. 
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specyficzny, głęboko osobisty i w pełni zaangażowany sposób pełnienia 
codziennych obowiązków w życiu. Mają one charakter emancypacyjny  
i dialogiczny, kształtują się w relacji człowieka ze światem, w procesie zdobywania 
podmiotowości i wolności, w dialogu z Innym. Prelegentka opisała sylwetki 
studentów o twórczym stosunku do życia, tak ważnym we współczesnym świecie. 

Egalitarny nurt badań i refleksji nad twórczością zaprezentowała dr Monika 
Modrzejewska-Świgulska (Uniwersytet Łódzki), co posłużyło jej jako kontekst 
konieczny do analizy wyników badań biograficzno-narracyjnych nad twórczością 
codzienną. 

Po południu odbyła się sesja posterowa prowadzona przez dr hab. Katarzynę 
Citko (Uniwersytet w Białymstoku). Swoje postery prezentowali: dr hab. Katarzyna 
Citko, poster z twórczością poetycką: Post Tenebras Lux;

2
 dr Ewa Kępa 

(Uniwersytet w Białymstoku) plakat: Twórcze rękodzieło studentów pedagogiki; 
mgr Dorota Świdzińska (Uniwersytet w Białymstoku) plakat: Marilyn byłaby jedną  
z nas; dr Tomasz Sobczak (Politechnika Łódzka) poster: Każdy dzień to prezent. 
XXI wiek od A do Zatem. Postery choć różnorodne, o odmiennej tematyce łączyła 
teza zwerbalizowana w trakcie dyskusji towarzyszącej sesji posterowej. Teza  
ta podkreśliła nasilającą się potrzebę współczesnego człowieka, by znaleźć czas 
na zatrzymanie, spotkanie z Bogiem, z drugim człowiekiem, sobą samym. 

Wieczorem studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  
w Białymstoku, pod kierunkiem mgr Marioli Wojtkiewicz, zaprezentowały spektakl 
Dzień Kobiet, mówiący o problemach współczesnych kobiet, o ich najskrytszych 
tajemnicach i problemach. Młode aktorki wypadły znakomicie i poruszyły widzów. 

Drugiego dnia konferencji w sesji pod hasłem: Znaczenie twórczości 
codziennej w rozwoju i poczuciu dobrostanu człowieka wystąpiło siedmiu 
prelegentów. Rozpoczęła dr Monika Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku) 
poszukując odpowiedzi na pytanie: Czy twórcze zasoby podmiotowe podnoszą 
jakość życia? Analiza uwarunkowań. Analiza wyników przeprowadzonych badań 
dotyczących poczucia zadowolenia z życia (satysfakcji życiowej) potwierdziła 
przyjęte założenie, że osoby z przewagą cech podmiotowych twórczych  
i predyspozycji do zachowań transgresyjnych osiągają wyższe wskaźniki poczucia 
zadowolenia z życia. 

Mgr Jolanta Krzyżewska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) przedstawiła 
Twórczościową interpretację rozwoju. Bazując na założeniach współczesnej 
psychologii poznawczej dokonała rekonstrukcji mechanizmu twórczości 
codziennej, który w literaturze przedmiotu został nazwany twórczością rozwojową. 

Twórcze zmagania w zdrowiu i chorobie zaprezentowali doktoranci 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II: mgr Dariusz  
J. Szadkowski, mgr Ewa Biernat, mgr Barbara Nowakowska. Referat był 
podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono wybrane uwarunkowania 
dobrostanu psychicznego u seniorów. Druga część byłą poświęcona kreatywnym 
rozwiązaniom problemów i twórczej codzienność rodziców dzieci z zaburzeniami 
autystycznymi. Trzecia część zatytułowana: „Geniusz i obłąkanie” – dotyczyła 
twórczości w schizofrenii. 

                                                           

2
 K. Citko, Post Tenebras Lux, Trans Humana. Białystok 2014 
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Dr Alicja Korzeniecka-Bondar (Uniwersytet w Białymstoku) w referacie Myśleć 

o tym, co już nie istnieje – czyli o naturze ludzkich wspomnień sformułowała tezę, 
że by „patrzeć inaczej i widzieć więcej” w kulturze teraźniejszości potrzebna jest 
pamięć o tym, co już nie istnieje, o minionych zdarzeniach. W związku z tym warto 
znać naturę wspomnień, między innymi ich zmienność i kruchości.  
Z tą wypowiedzią korespondowało wystąpienie dr Bożeny Tołwińskiej (Uniwersytet 
w Białymstoku), która w referacie pt. Planowanie przyszłości w kulturze 
teraźniejszości jako przejaw twórczej postawy wobec życia podjęła refleksję wokół 
dylematu, doświadczanego przez współczesnych ludzi, dotyczącego wyboru 
perspektywy czasowej umożliwiającej uniknięcia choćby w jakimś stopniu „choroby 
niedoczasu”. Czy żyć przeżywając chwilę obecną, bez planu przyszłości, czy też 
tworzyć i realizować porywającą wizję przyszłości? 

Dwa ostatnie referaty w tej sesji dotyczyły szeroko pojętego dobrostanu 
człowieka. Pierwszy – dr Jacka Górnikiewicza (Uniwersytet w Białymstoku) – 
Powodzenie w studiowaniu a poczucie swojej kreatywności – na przykładzie  
100 studentów pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku prezentował wyniki badań 
dotyczące kreatywności studentów jako jednego z uwarunkowań powodzenia  
w studiowaniu. Interesujące okazały się wyniki badań dotyczące „jasnych  
i mrocznych konsekwencji życia kreatywnego w środowisku akademickim”.  
Dr Andrzej Dakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) zaprezentował wyniki badań 
dotyczące Tworzenia przestrzeni satysfakcji małżeńskiej poprzez transgresję 
osobistą małżonków. Zdaniem Prelegenta poziom transgresji żon nie wpływa  
na odczuwaną satysfakcję z tworzonego związku małżeńskiego, zaś poziom 
transgresji mężów zaś wpływa. W przypadku mężów ich wyższy poziom transgresji 
wpływa istotnie na większą intymność i podobieństwo oraz na mniejsze 
rozczarowanie w małżeństwie. 

Sesję trzecią zatytułowaną Edukacyjny wymiar twórczości codziennej  
i kreatywności rozpoczęła mgr Iwona Murawska (Uniwersytet w Toruniu) 
wystąpieniem Twórczość codzienna uczniów zdolnych. Prelegentka dowodziła,  
iż w swobodnym akcie twórczym wszyscy jesteśmy kreatorami samych siebie.  
To powoduje, że uczniowie zdolni także potrzebują przestrzeni do swobodnego 
działania, nawet jeśli nie jest ono związane z konkretnym celem prowadzącym  
do gratyfikacji. Wprawdzie wytwory, które powstają w ramach tych aktów są często 
nietrwałe i nieutylitarne, wykorzystują fragmenty otoczenia bądź dostępne 
materiały, to jednak taka sztuka cieszy przede wszystkim twórcę i pomaga  
w nadawaniu kształtu i desygnatu wytworom wyobraźni. Problematykę 
wspomnianej już radości czy też innych emocji w procesie tworzenia podjęła  
w referacie dr Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku). Na podstawie 
literatury przedmiotu prelegentka stwierdziła, iż procesy emocjonalne w twórczości 
mają specyficzny wpływ, dynamikę, funkcję oraz są odmienne niż w innych 
rodzajach działalności człowieka. 

Trzeci referat w tej sesji Teatr codzienny. Aktywność twórcza w teatrze forum 
zaprezentowała dr Kamila Witerska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
w Łodzi). Okazało się, iż Teatr Forum jako teatr improwizacji, powstający  
z wyobraźni aktorów i poddany próbie konfrontacji z wyobraźnią widzów, może być 
tworzony codziennie, w pracy ze społecznością, w klasie szkolnej, w grupie 
terapeutycznej. Autorka referatu jest zdania, iż ów teatr może się sprawdzić jako 
metoda rozwijająca twórcze myślenie i działanie, trening umiejętności społecznych. 
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Przestrzeń teatru – drama – stała się również obszarem tematycznym kolejnego 
wystąpienia. Mgr Justyna Juszczak (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Mińsku Mazowieckim) podejmując temat Drama, jako metoda wychowania  
do twórczości zaprezentowała dramę jako metodę twórczej inspiracji w tworzeniu 
biografii człowieka. Podkreślony również został wymiar terapeutyczny dramy, 
polegający na kształtowaniu kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol (Uniwersytet w Białymstoku) w referacie 
Funkcje tańca i ruchu w twórczym rozwoju człowieka zaprezentowała własne 
refleksje dotyczące możliwości wykorzystania ruchu i tańca jako swoistych 
narzędzi w pracy nad twórczą postawą człowieka. Wskazała także, w jaki sposób 
praca z ciałem – poprzez ruch i taniec – może wspomóc stymulowanie twórczości 
w codziennym życiu. 

Dwa ostatnie wystąpienia zaprezentowane podczas trzeciej sesji 
skoncentrowane były na pracy z najmłodszym twórcą – dzieckiem. Dr Anna 
Józefowicz przedstawiając referat Książki stymulujące kreatywne myślenie  
i twórcze działanie – przykłady najnowszej literatury dla dzieci w młodszym wieku 
szkolnym zwróciła uwagę na ważne książki dla dzieci wydane na polskim rynku  
w ciągu ostatnich 5 lat, a które to książki pobudzają do rozwijania dziecięcego 
świata wyobraźni. Z kolei mgr Julia Gąszczak-Wilde (Uniwersytet Śląski) podczas 
wystąpienia „Kolory natury” – plener plastyczny dla dzieci i młodzieży w Cieszynie 
podzieliła się refleksjami z warsztatu oraz zaprezentowała efekty twórczych, 
plastycznych działań młodych obserwatorów natury. 

Czwarta – ostatnia sesja konferencji poświęcona była Twórczości codziennej 
w przestrzeni artystycznej i kulturowej. Dr Izabela Lebuda (Akademia Pedagogiki 
Specjalnej) zaprezentowała komunikat z badań pt. Znaczenie twórczość 
codziennej dla twórczość profesjonalnej i wybitnej na podstawie analiz wywiadów  
z współczesnymi, polskimi artystami. 

Prelegentka wyodrębniła kilka wzorców relacji pomiędzy twórczością 
codzienną, profesjonalną i wybitną. Omówiła również bariery, jakie stwarza 
praktykowanie poszczególnych typów twórczości. 

Kolejne dwa wystąpienia przeniosły uczestników konferencji do galerii 
wypełnionej zdjęciami, obrazami. Opis twórczości codziennej właścicieli wiejskich 
podbiałostockich ogrodów przydomowych stał się celem wystąpienia  
dr hab. Katarzyny Citko oraz dr Ewy Kępy (Uniwersytet w Białymstoku).  
W referacie (z wykorzystaniem swoistej galerii zdjęć) Podbiałostockie ogrody 
przydomowe jako przejaw twórczości codziennej ich właścicieli Prelegentki 
postawiły i rozwijały tezę, iż ogrody prywatne są projekcją marzeń oraz wyrazem 
smaku i statusu swoich właścicieli. Uprawianie przydomowych ogrodów Autorki 
potraktowały jako przejaw codziennej twórczości ich właścicieli, związanej z ich 
osobistą pomysłowością, a także inspiracją i wzorami czerpanymi z tradycji 
kulturowej, mediów oraz pochodzącymi z obserwacji innych ogrodów. Dr Tomasz 
Sobczak (Politechnika Łódzka) w wystąpieniu O duchowości w sztuce zwanej 
malarstwem sztalugowym podniósł problem nieskończoności możliwości kreacji  
w malarstwie w połączeniu z nieskończonością autokreacji. Interesującym 
zagadnieniem stała się też duchowość więzi pomiędzy twórcą a obrazem. 

Dr Agnieszka Zawadzka (UMCS w Lublinie) w referacie Twórczość codzienna 
jako podróż do samego siebie rozważała rolę pedagoga w podejmowaniu 
odpowiedzialności bycia twórcą. Prelegentka zaprezentowała wybrane projekty 
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artystyczne stanowiące przestrzeń rozwoju osobistego i pogłębiania 
samoświadomości uczestników. Podkreśliła również wagę działań kreacyjnych 
zwracających uwagę na ważny aspekt relacji międzyludzkich, nabywanie 
umiejętności wrażliwego funkcjonowania we współczesnym świecie, potrzebę 
traktowania jednostki jako ważnej i wyjątkowej, a tym samym posiadającej prawo 
do odmienności. 

Przestrzeń i miejsce – niedostrzegany, pomijany... Fascynujący element 
twórczości (nie tylko) codziennej to temat wystąpienia podjęty przez dr Martę 
Galewską-Kustro (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  
w Warszawie). Autorka postawiła pytanie o to „gdzie” przebiega proces twórczy? 
Celem wystąpienia zaś uczyniła prezentację dotychczasowych ustaleń w zakresie 
pedagogicznego wspierania twórczego potencjału wraz z analizą obszaru 
uwarunkowań twórczości. 

Dr hab. Marzanna Morozewicz (Uniwersytet w Białymstoku) w wystąpieniu 
Nobilitacja codzienności w sztuce kobiet przywołała sztukę artystek, które 
eksponują wartość codziennych, zwyczajnych doświadczeń życiowych i czynności 
tradycyjnie przypisanych kobietom. Prelegentka podkreśliła, iż kobiece, nieustanne 
krzątanie się wokół własnego „gospodarstwa”, bez końca czynienie  
go uporządkowanym i poprawnym, staje się jakimś niezauważalnym powszechnie 
obrzędem. Artystki zaś świadomie go celebrują i nobilitują w swej sztuce. 

Sesję czwartą zakończyła mgr Paulina Prus wystąpieniem Świat wypalony  
w glinie. O fenomenie życia i twórczości Stanisława Zagajewskiego. Twórczość 
owego rzeźbiarza – samouka została przez Autorkę zarysowana jako forma 
autoterapii i swoisty sposób komunikacji ze światem. 

W obrady konferencyjne podczas drugiego dnia zostały wkomponowane także 
Warsztaty Rozwijania Twórczego Potencjału, które prowadzili (w dwóch turach): 

 Mgr Julita Wołkowycka (psycholog, psychoterapeutka tańcem i ruchem, 
tancerka, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem): 
Kreatywność w tańcu i ruchu; 

 Dr Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku): Warsztaty twórczego rękodzieła 
z elementami recyklingu; 

 Mgr Jerzy Łazewski (aktor w „Teatrze Konsekwentnym” w Warszawie): 
Warsztaty teatralne; 

 Dr Monika Modrzejewska-Świgulska (Uniwersytet Łódzki): Moje życie jest 
opowieścią – praca z wątkami autobiograficznymi; 

 Mgr Dorota Świdzińska (Uniwersytet w Białymstoku): Warsztat malarski 
Cztery żywioły; 

 Mgr Mariola Wojtkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku): Drama – szkoła 
kreatywności. 

Konferencja Patrzeć inaczej – widzieć więcej. Twórczość codzienna jako 
aktywność całożyciowa człowieka stała się obszarem interdyscyplinarnych dyskusji. 
Trzydniowe spotkanie w formie wystąpień/referatów, posterów, plakatów, warsztatów 
pozwoliło spojrzeć na kategorię codzienności z różnych, często badawczo 
nierozpoznanych perspektyw. Uczestnicy mogli usłyszeć, dostrzec, poczuć, 
doświadczyć wielu wymiarów twórczości codziennej. Wszystko w celu 
zapowiedzianym już w tytule konferencji: by patrzeć inaczej – widzieć więcej. 
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