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WSTĘP
Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Poszczególne prace o charakterze badawczym (dwie) i teoretycznym
(dwadzieścia dziewięć), ujęte zostały w 7 działów: bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo
wewnętrzne,
zarządzanie,
pedagogika,
psychologia,
bezpieczeństwo zdrowotne, oraz raporty, recenzje, sprawozdania.
W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy trzy artykuły.
W pierwszym z nich, Julia Bagińska podejmuje zagadnienia z zakresu
teoretycznego i praktycznego wymiaru narodowego programu ochrony
infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna ma kluczowe znaczenie dla
rozwoju nowoczesnego państwa, funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
Polski system prawny zwraca uwagę na konieczność ochrony obiektów
krytycznych dla funkcjonowania państwa. Narodowy Program Ochrony
Infrastruktury Krytycznej został opracowany w celu stworzenia warunków
umożliwiających poprawę bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Program
przedstawia nowatorskie, bezsankcyjne podejście do ochrony obiektów
strategicznych. Opiera się ono na zasadzie współodpowiedzialności stron,
współpracy i zaufaniu. W artykule przeanalizowano wybrane dokumenty i akty
normatywne, funkcjonujące w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa. Rozważania teoretyczne zostały wsparte
przykładami rozwiązań prawnych oraz praktyką operatorów obiektów. Podstawowe
znaczenie dla zapewnienia ochrony infrastruktury krytycznej ma nie tylko tworzenie
przejrzystych przepisów, ale także ich skuteczne egzekwowanie.
Mariusz Ciszek analizuje aspekt metodologiczno-naukowy nauk o bezpieczeństwie i obronności. Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności to nowe
dyscypliny naukowe, zatwierdzone w polskim systemie dziedzin i dyscyplin
naukowych. Zastąpiły one zlikwidowane nauki wojskowe. Dyscypliny te są na
etapie kształtowania i w różny sposób postrzegane są przez poszczególnych
autorów i badaczy. Wielu z nich używa też nieformalnej nazwy nauki
o bezpieczeństwie i obronności. Istnieją też propozycje aby przykładowo
dyscyplinę naukową nauki o bezpieczeństwie potraktować jako interdyscyplinarną,
tudzież transdyscyplinarną, ale jednak autonomiczną naukę (a nie nauki), na wzór
takich samodzielnych nauk społecznych, jak: politologia (nauka o polityce),
socjologia (nauka o społeczeństwie), psychologia (nauka o psychice) itp. Stąd też
pojawiła się w polskim środowisku naukowym securitologia, tudzież sekuritologia,
czyli nauka o bezpieczeństwie.
Z kolei Wiesław Otwinowski podejmuje zagadnienia zagrożeń dla
bezpieczeństwa Polski ze strony służb specjalnych (wywiadowczych) Rosji. Autor
zwraca uwagę na fakt, że dzisiaj dysponowanie aktualną, rzetelną i uzyskaną
(zdobytą) oraz dostarczoną w odpowiednim czasie informacją możne w jednej
chwili zadecydować o powodzeniu lub porażce w dążeniu do określonego celu.
Pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji o istniejących i potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa
jest domeną wywiadu. Problematyka informacji z obszaru militarnego
i pozamilitarnego jest zagadnieniem, które od wielu lat jest w sferze zainteresowań
specjalistów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i cywilnego.
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W dziale bezpieczeństwo wewnętrzne, liczącym dziesięć opracowań, Tomasz
Buchaniec podejmuje tematykę nieuprawnionego posłużenia się cudzą kartą
płatniczą w celu realizacji płatności w technologii zbliżeniowej. Nieuprawnione
posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji płatności w technologii
zbliżeniowej stanowi zachowanie, którego subsumcja pod właściwy przepis ustawy
karnej napotyka na istne problemy i powoduje znaczne rozbieżności w praktyce
stosowania prawa przez organy ścigania i sądy powszechne. W szczególności
ścierają się ze sobą koncepcje stosowania kwalifikacji prawnej z art. 119 § 1 k.w./
art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. Mimo powszechności zjawiska związanego
z rozwojem technologii płatności zbliżeniowych, problem ten nie doczekał się
dotychczas rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego ani nie był
przedmiotem szerszych opracowań doktryny. Autor w niniejszej pracy podejmuje
próbę nakreślenia podstawowych problemów związanych ze stosowaniem
alternatywnych kwalifikacji prawnych oraz odpowiedzenia na pytanie, czy, a jeśli
tak, to która z funkcjonujących w praktyce koncepcji zasługuje na aprobatę.
W artykule Józefa Buczyńskiego przedstawiono szerokie spektrum poglądów
na temat kultury pokoju, problematyki wojny oraz gwarancji narodowego
i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wykazano, że zjawiska pokoju
i wojny są nierozerwalnie ze sobą związane i w zależności od nurtu filozoficznego
czy podejścia badawczego, mają odmienny kontekst lub są odmiennie
interpretowane. Omówiono poglądy na temat problematyki pokoju, wojny
i bezpieczeństwa starożytnych, chrześcijańskich oraz chińskich myślicieli
i filozofów. Scharakteryzowano także poglądy na temat pokoju i wojny wielu
europejskich uczonych, dowódców i mężów stanu. Zaprezentowano, w ujęciu
ewolucyjnym, formułę instytucjonalizacji gwarancji pokoju i bezpieczeństwa
w narodowym oraz międzynarodowym wymiarze oraz ideę wspólnoty kulturowej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólnoty zbudowanej na fundamencie
poszanowania kultury pokoju, której czynnikiem integrującym różne grupy
społeczne i narody w jeden wspólny organizm stała się filozofia i demokracja
grecka, prawo rzymskie oraz tradycje chrześcijańskie.
Opracowanie Mariusza Frączka opisuje z kolei ogólne problemy dotyczące
zastosowania nowoczesnych technologii do zbierania oraz przetwarzania danych,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Autor skoncentrował swoją
uwagę nie tylko na możliwościach gromadzenia danych poprzez sieci
komputerowe. Zaprezentował przykłady zbierania informacji poprzez sieci
telekomunikacyjne oraz przy pomocy innych środków i urządzeń.
Łukasz Jastrząb, w następnym artykule, opisuje produkcję mięsa w okresie
Polski Ludowej i problemy związane z jego niedoborem. Na podstawie akt Służby
Bezpieczeństwa zobrazowano metody kradzieży, fałszerstw, pokazano również
marnotrawstwo, jako zjawisko powszechne w poprzednim ustroju. Tekst jest
symbolicznym obrazem Polski Ludowej w pigułce.
Opracowanie Izabeli Juncewicz stanowi swoistą syntezę współczesnych
poglądów, wielu autorów parających się bezpieczeństwem, na złożone kwestie
dotyczące definiowania oraz istoty sytuacji kryzysowej i kryzysu, a także ich
wzajemnych zależności i relacji. Eksponuje również charakterystyczne cechy
sytuacji kryzysowej i kryzysu, które w decydujący sposób wpływają na procesy
zachodzące w tych dwóch stanach funkcjonowania struktur państwa lub państwa
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jako całości. W opracowaniu dokonano również krótkiej charakterystyki głównych
grup zagrożeń niemilitarnych, inicjujących powstanie i rozwój sytuacji kryzysowej
oraz kryzysu. W podsumowaniu wskazano zasadnicze wnioski wynikające z treści
opracowania, mające decydujący wpływ na aspekt powstawania sytuacji
kryzysowej i kryzysu jako wymiernego efektu opisanych zagrożeń niemilitarnych
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Z kolei, zdaniem Romualda Kalinowskiego, występowanie dwóch struktur
organizacyjnych, jakimi są zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, przy ich
niewłaściwym postrzeganiu – nawet przez decydentów – prowadzi do
nieprawidłowości organizacyjnych, braku zrozumienia odpowiedzialności
podmiotów decyzyjnych, wykonawczych i pomocniczych. Jest przy tym źródłem
błędnego stanowienia prawa w zakresie tej problematyki. Tym samym wymaga
ona jednoznacznego określenia i ustanowienia prawa dostosowanego do założeń
i rozwiązań organizacyjnych.
W pracy Remigiusza Lewandowskiego przedstawiono zagadnienie weryfikacji
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w oparciu o normę common
criteria. Norma ta stanowi obecnie międzynarodowy standard, m.in. w odniesieniu
do dokumentów elektronicznych. Z tego względu, zarówno sama norma jak i model
certyfikacji w zakresie common criteria, mają fundamentalne znaczenie dla
bezpieczeństwa państwa, a w szczególności bezpieczeństwa identyfikacyjnego
obywateli. Analiza modelu certyfikacji w zakresie common criteria oraz relacja tej
certyfikacji z bezpieczeństwem państwa prowadzi do wniosku o konieczności
stworzenia w Polsce struktur organizacyjnych, zapewniających przedmiotową
certyfikację. W artykule przedstawiono propozycję krajowego modelu
bezpieczeństwa teleinformatycznego, w oparciu o certyfikację common criteria.
W modelu tym kluczowe funkcje pełnią Polskie Centrum Akredytacji, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (lub Narodowe Centrum Kryptologii) oraz
Centralny Ośrodek Informatyki (lub Instytut Maszyn Matematycznych).
W artykule Marka Michalskiego przedstawiono analizę krajowych i światowych
zasobów węgla brunatnego i trendów w podaży oraz wpływ likwidacji kopalni oraz
rekultywacji terenu. Całkowite, światowe zużycie węgla, wzrasta we wszystkich
scenariuszach prognoz, z uwagi na jego stosunkowo niską cenę i obfite zasoby.
Uwzględniając znaczące zmiany ukształtowania terenu, zanieczyszczenie
środowiska naturalnego i emisję CO2, związane z wydobyciem i spalaniem węgla,
dokonano oceny możliwości wykorzystania technologii wychwytywania oraz
składowania dwutlenku węgla (CCS) a także przedstawiono kryteria strategicznego
zarządzania zasobami węgla brunatnego, oparte na koszcie społecznym. Kryteria
te mogą być również zastosowane w ocenie innych, substytucyjnych,
nieodnawialnych i odnawialnych źródeł i technologii przetwarzania energii.
Z kolei przedmiotem artykułu Michała Ogrodniczaka, Joanny Ryby oraz
Błażeja Ryby jest ukazanie możliwości wykorzystania narzędzi systemu informacji
geograficznej w różnych aspektach pracy policji. System informacji geograficznej
(GIS) umożliwia nie tylko gromadzenie danych przestrzennych i powiązanych
z nimi atrybutów opisowych, ale również ich przetwarzanie. Podstawowym celem
GIS jest analiza zgromadzanych danych. Dzięki przeprowadzaniu analiz,
podejmowanie decyzji jest zdecydowanie łatwiejsze. Dlatego też można
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je wykorzystać do zbadania obszarów interwencyjnych policji, co pomoże na
prawidłowe rozmieszczenie ich granic, a co za tym idzie, skróci czas dojazdu na
miejsce zdarzenia. Narzędzia GIS mogą znaleźć zastosowanie także w organizacji
patroli samochodowych oraz pieszych. Analiz dokonywać można przed patrolem,
jak i po nim, w celu ukazania popełnionych błędów, zdobycia statystyk
i zaplanowania efektywniejszej pracy na służbie. Reprezentacja różnorodnych
zjawisk w postaci map tematycznych wykonanych w aplikacjach GIS może znaleźć
zastosowanie także przy tworzeniu raportów z działalności pracy Policji.
Kończąca dział praca Doroty Olex-Zarychty prezentuje trójwymiarowy model
rozwoju relacji w sytuacjach kryzysowych, zaproponowany przez F. Womack
i K. Walsh; zawiera szczegółową analizę procesu komunikacji werbalnej
w negocjacjach kryzysowych pod kątem rozwoju relacji stron w trzech wymiarach:
współzależności (współdziałania), wzajemnej łączności oraz autentyczności
wypowiedzi w zakresie treści i intencji nadawców. Wymienione aspekty relacji
tworzą swoistą matrycę wzajemnych powiązań i sprzężeń zwrotnych i są obecne
w przypadku każdego dialogu negocjacyjnego. W pracy przedstawiono potencjalną
przydatność analizy post factum dialogów negocjacyjnych, w ujęciu
trójwymiarowym dla celów szkolenia negocjatorów służb mundurowych i tworzenia
teoretycznych podstaw negocjacji kryzysowych.
W następnym dziale, zarządzanie, Katarzyna Górecka zwraca uwagę na fakt,
że zarządzanie zasobami finansowymi przez administrację rządową to świadome
działanie, podejmowane przez uprawnione organy decyzyjne, zmierzające
do realizacji przypisanych celów i zadań, przy wykorzystaniu pozostawionych
do dyspozycji zasobów, w sposób umożliwiający jak najbardziej racjonalne ich
wykorzystanie. Zdaniem autorki, administracja rządowa w codziennej swojej
działalności dokonuje trudnych wyborów związanych z realizacją przypisanych
zadań, w ramach ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb.
Ograniczoność środków finansowych w stosunku do zakresu przypisanych
ustawowo zadań, wymaga od administracji rządowej wydatkowania ich w sposób
celowy i oszczędny.
W części tematycznej pedagogika, liczącej cztery artykuły, Anna Dąbrowska
analizuje rolę szkoły oraz instytucji edukacyjnych, ukierunkowanych na działalność
w obszarze zapewniania pomocy i wsparcia uczniom z rodzin migracyjnych.
Przygotowanie programów służących pomocy dzieciom i ich rodzicom należy do
jednych z najtrudniejszych zadań, przed jakimi stoi kadra pedagogiczna szkoły.
Trudność ta wynika z kilku powodów, jednak za najważniejszy uważa się poznanie
faktycznych deficytów tkwiących w środowisku rodzinnym, ponieważ działanie
to wymaga szczegółowego zdiagnozowania sytuacji wewnątrzrodzinnej,
tj. poznania sposobów funkcjonowania poszczególnych jej członków oraz rodziny
jako całości. Literatura naukowa z dziedziny pedagogiki, psychologii i socjologii
stanowi bogaty zbiór wiedzy, w tym: programów, rekomendacji oraz wyników
badań, które są lub mogą być wykorzystane w pracy z uczniami i ich rodzinami
w okolicznościach określanych jako kryzysowe. Trudno natomiast doszukać
się programów, które byłyby opracowane wyłącznie dla rodzin migracyjnych,
w tym wychowujących się w nich dzieci i jednostek w fazie dorastania. Wynika
to prawdopodobnie z faktu, iż nikt dotychczas nie opracował kompleksowo
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zgromadzonych rezultatów empirii pod kątem pomocy i wsparcia dla rodzin
rozłączonych przestrzennie, ani przez szkołę działań pomocowych i organizowania
fachowego wsparcia. Artykuł ten jest próbą zaprezentowania przykładowych
rekomendacji dla jednostek władzy centralnej, samorządowej oraz szkół i instytucji
edukacyjnych, które służą pomocą i wsparciem głównie uczniom, ale także ich
rodzicom, stanowiącym nowy typ rodzin – rozłączonych przestrzennie.
Z kolei Teresa Giza i Anna Dąbrowska podejmują zagadnienia potrzeb
edukacyjnych młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie –
na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi. Nowe
regulacje prawne, wprowadzane od 2010 roku, pozwalają, by problemy uczniów
społecznie niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem ująć
systemowo, z perspektywy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Niepowodzenia
szkolne odgrywają kluczową rolę w procesie powstawania zaburzeń
w zachowaniu. W biografiach szkolnych osób społecznie niedostosowanych
kumulują się negatywne doświadczenia edukacyjne. W artykule wskazano
innowacyjne podejście w kształceniu resocjalizującym, jakie zweryfikowano
w ramach projektu Drogowskaz życiowy. Rezultaty badań potwierdzają
skuteczność metod zastosowanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną
w obszarze zaspokajania jej specyficznych potrzeb edukacyjnych.
Przedmiotem podjętych w kolejnym artykule przez Lidię Pasich studiów
są uzdolnienia uczniów, którzy osiągają sukcesy z języka polskiego. Autorka
przyjęła, że na talent językowy składają się ponadprzeciętne zdolności kierunkowe
w zakresie języka polskiego, wysoka motywacja zadaniowa oraz uzdolnienia
twórcze. Szczegółowej analizie poddano związki między postawami twórczymi
a uzdolnieniami z języka polskiego. Zbadano grupę 20 gimnazjalistów,
uczestników projektu”Świętokrzyski System Wspierania Talentów”. Zdiagnozowano
u nich wysoki poziom postaw twórczych. Najniższe wskaźniki uczniowie uzyskali
w podskali emocjonalno-motywacyjnej. We wnioskach z badań podkreślono
potrzebę wpierania rozwoju uczniów zdolnych poprzez motywowanie.
W następnym opracowaniu Leszek Świeca ustala niektóre symptomy
makiawelizmu medycznego – szczególnie w relacji przedstawiciel medycznylekarz.
Wysoki
poziom
makiawelizmu,
szczególnie
w
koncernach
farmaceutycznych, jest cechą poszukiwaną u pracownika. Przedstawiciel
medyczny, posiadający wysoki poziom moralności, nie będzie w stanie świadomie
i celowo wprowadzać lekarza w błąd (prezentując przetworzone marketingowo –
nierzetelne wyniki badań dotyczące działania m.in. leków). W obecnym świecie
rzeczywistości rozwiniętych cywilizacji, standardy etyczne (ich brak), wydają się
być dyktowane przez koncerny. Szeroko pojęta psychologia biznesu (społeczna),
przyjmuje uległą postawę wobec oczekiwań korporacji, które uważają każdy
środek prowadzący do celu za właściwy, żeby wygenerować zysk. Dla koncernów
etyka – utylitaryzm ma jedynie marketingowe znaczenie, a pozbawieni skrupułów
psycholodzy, „tworzą” z pracowników korporacji bezwzględnych (pozbawionych
autonomii) makiawelistów, ukierunkowanych na generowanie zysku – za wszelką
cenę.
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W kolejnym dziale, psychologia, liczącym trzy artykuły, Bogusława Serzysko,
Urszula Marcinkowska i Jadwiga Jośko-Ochojska podejmują tematykę roli stylu
życia w rehabilitacji kardiologicznej po zawale mięśnia sercowego. Celem pracy
była analiza codziennych czynności pro lub antyzdrowotnych, będących
elementami stylu życia, wykonywanych przez pacjentów po zawale mięśnia
sercowego po powrocie do domu. Przy użyciu autorskiego kwestionariusza
przebadano 100 pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego (29% kobiet
i 71% mężczyzn). Badania przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, podczas hospitalizacji pacjentów. Średni wiek badanych wynosił 59,03
lat. Wśród badanych, 75% było hospitalizowanych po pierwszym zawale, 25% po
drugim i kolejnym zawale. U 73% pacjentów zawał miał miejsce w czasie krótszym
niż 12 miesięcy, u 17% w czasie dłuższym niż 12 miesięcy, u 4% w okresie 2-5 lat
przed przeprowadzeniem badania. Natomiast 6% pacjentów przebyło zawał ponad
5 lat przed wypełnieniem ankiety. U 9% pacjentów zawał mięśnia sercowego został
wykryty podczas okresowych badań w pracy. U 14% badanych zdiagnozowano
go w trakcie wizyty u lekarza, związanej z inną jednostką chorobową, a u 70%
zdiagnozowano zawał, gdy zgłaszali złe samopoczucie.
Z kolei Paweł Wasilewski zwraca uwagę, że zjawisko stresu dotyczy niemalże
wszystkich dziedzin ludzkiej aktywności, poczynając od życia prywatnego,
a skończywszy na pracy zawodowej. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
na jednostkę oddziałują odmienne, specyficzne formy stresorów. Silne obciążenie
psychiczne często charakteryzuje pracowników tych zawodów, które z istoty
nastawione są na obcowanie z drugim człowiekiem, bądź pomoc psychologiczną,
wymagającą ciągłego zaangażowania ze strony terapeuty czy nauczyciela.
Za najbardziej stresogenne uznawane są jednak zawody, których przeznaczeniem
jest ratowanie i ochrona życia ludzkiego (głównie wykonywane przez służby
mundurowe). Stres jest w tym przypadku niemożliwy do uniknięcia i wiąże się
przede wszystkim z koniecznością podejmowania szybkich, jednoosobowych
decyzji, dużym tempem działań oraz wielością wydarzeń krytycznych w krótkim
interwale czasowym. Szczególne znaczenie w tym aspekcie ma praca żołnierzy
zawodowych, a zwłaszcza ich udział w działaniach poza granicami kraju.
Uczestnictwo w wydarzeniach o wysokim poziomie drastyczności oraz
funkcjonowanie w specyficznych warunkach, w sytuacji pola walki, izolacji oraz
długiej rozłąki z najbliższymi osobami, w sposób istotny oddziałuje na kondycję
psychiczną żołnierzy. Udział w operacjach wojskowych generuje możliwość
wystąpienia dolegliwości zdrowotnych w sferze psychicznej, zarówno
u uczestników tychże operacji, jak i u członków ich rodzin.
Natomiast celem pracy Rafała Wawera, Artura Popko i Wojciecha Czerskiego
jest teoretyczne i praktyczne przedstawienie wykorzystania badań eyetrackingowych w analizie percepcji wzrokowej. W części pierwszej przedstawione zostały
teoretyczne podstawy odnoszące się do percepcji wzrokowej oraz przetwarzania
informacji przez człowieka. Część druga poświęcona została zaprezentowaniu
wyników badań eyetrackingowych, które miały na celu analizę percepcji obrazów
przedstawiających wypadki komunikacyjne.
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W dziale bezpieczeństwo zdrowotne, składającym się z czterech prac,
Grażyna Gebuza, Magdalena Skowron, Małgorzata Gierszewska, Marzena
Kaźmierczak i Estera Mieczkowska oceniają stan wiedzy o karmieniu naturalnym
u kobiet po porodzie przedwczesnym. Głównym celem podjętych badań była
ocena wiedzy o karmieniu naturalnym kobiet rodzących przedwcześnie. Autorki
wykazały, że kobiety nie posiadają optymalnej wiedzy na temat karmienia
naturalnego. Personel medyczny starał się umożliwić bliski kontakt matki
z dzieckiem przedwcześnie urodzonym poprzez stosowanie kangurowania i udział
matki podczas codziennej pielęgnacji dziecka. Niezbędne jest podnoszenie
kwalifikacji personelu medycznego w celu przekazywania merytorycznej
i profesjonalnej wiedzy, wskazówek i instrukcji, jak zapoczątkować i utrzymać
karmienie piersią dziecka przedwcześnie urodzonego.
Z kolei w pracy Kingi Mianowanej, Kingi Rydzak i Violetty Mianowanej
dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości ogółem, oraz
w budownictwie, a ponadto wskaźników wypadkowości wypadków śmiertelnych
i ciężkich ogółem i w budownictwie. Wykorzystano dane GUS. Proces
prognostyczny przeprowadzono za pomocą liniowego modelu wygładzania
wykładniczego Holta. Prognozy oceniono ex-post, wyznaczając ich względne błędy
procentowe. Błędy te obliczano względem wartości rzeczywistych wskaźników
wypadkowości ogłaszanych przez GUS oraz względem wartości szacunkowych
tych wskaźników, wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz
wskaźników wypadkowości mogą sięgać nawet 70%, przy błędach liczonych
względem wartości szacunkowych na poziomie około 5%. Z tak wysokich różnic
tych błędów wynika postulowana w pracy propozycja włączenia analizy błędów
względnych rzeczywistych prognoz do algorytmu procesu prognozowania
wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej
wiarygodną.
W pracy Zbigniewa Nadolnego dokonano natomiast analizy wpływu pola
elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe. Przedstawiono skutki
natychmiastowe i te, które pojawiają się po pewnym czasie oddziaływania
pola. Omówiono skutki natychmiastowe, do których zaliczają się efekt termiczny
i wyindukowanie się prądu w ciele człowieka. Przeprowadzono rzetelną analizę
możliwości zachorowania na różne schorzenia, jako skutek oddziaływania pola
po pewnym czasie. Skonfrontowano wartości natężenia pola, jakie muszą
zaistnieć, by wywołać negatywne skutki z wartościami, jakie generują różne
urządzenia powszechnego użytku i system przesyłu energii elektrycznej.
Z kolei Mieczysław Obiedziński, Agnieszka Obiedzińska, Elżbieta Biller
i Bożena Waszkiewicz-Robak podkreślają, że proceder fałszowania żywności
znany był już w czasach starożytnych, a jego głównym motywem było uzyskanie
korzyści ekonomicznych. Wielowymiarowe skutki oszukańczych praktyk, oprócz
zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów, mogą także dotyczyć
realnego zagrożenia zdrowia i życia konsumenta, czyli bezpieczeństwa
zdrowotnego. Ważne jest prowadzenie działań w celu potwierdzania
autentyczności
produktów
żywnościowym,
tym
samym
zapewnienia
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bezpieczeństwa ekonomicznego i zdrowotnego konsumenta. Dlatego też celem
artykułu było przybliżenie tematyki, związanej z występującymi w przemyśle
spożywczym, oszukańczych praktyk, a także metod ich wykrywania oraz
potwierdzających autentyczność produktów żywnościowych.
W ostatnim dziale raporty, recenzje, sprawozdania, Martyna Danielewicz
przedstawia notę recenzyjną książki Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie,
organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydanej w Warszawie
w 2010 r. oraz opracowania Joanny Mysona Byrskiej pod tytułem Etyczne aspekty
demokracji wydanej w 2012 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Sabina Olszyk prezentuje recenzję książki Jerzego Kosińskiego Paradygmaty
cyberprzestępczości, wydanej przez Wydawnictwo Diffin w Warszawie w 2015 r.
Z kolei Andrzej Piotrowski przedstawia sprawozdania z konferencji The
International Applied Military Psychology Symposium, która odbyła się w Lizbonie
18-22 maja 2015 r. oraz z konferencji: Il Disprezzo E La Pena Tra Psicologia
E Reato (Pogarda i kara. Pomiędzy psychologią a przestępstwem), która odbyła
się w Padwie 11 grudnia 2015 r.
Ostatni tekst niniejszego tomu, autorstwa Zbigniewa Danielewicza, traktuje
o względnie nowym społecznie i kulturowo zjawisku, jakim jest prezentyzm,
tj. koncentracja na chwili obecnej w jej ciągle poszerzającej się i najwidoczniej
niekończącej się formie.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z najnowszym numerem Przeglądu.
Liczę, że różnorodne treści, będące przedmiotem niniejszego wydania, spotkają
się z Państwa szerokim zainteresowaniem.
Ewa Misterska
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BEZPIECZEŃSTWO
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Julia BAGIŃSKA
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY WYMIAR NARODOWEGO PROGRAMU
OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ (NPOIK)
Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w systemie ekonomicznym,
a zapewnienie jej ochrony ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe.1
Postęp cywilizacyjny, rozwój technologiczny oraz wzrost zapotrzebowania
na różnego rodzaju dobra i usługi spowodował, że infrastruktura krytyczna ma
ogromne znaczenie zarówno dla obywateli, jak i dla funkcjonowania różnorodnych
sektorów gospodarki. W dzisiejszych czasach infrastruktura jest niezbędna
do zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa, ale pozbawiona
odpowiedniej ochrony może znacząco obniżyć to bezpieczeństwo. W praktyce
utrwaliło się błędne przekonanie, że przedmiotem ochrony IK jest ona sama.
Dobrze się stało, że z biegiem czasu doszło do przewartościowania takiego
rozumowania. Dziś na bezpieczeństwo IK patrzy się przez pryzmat zapewnienia
ciągłości jej funkcjonowania, skutków zakłócenia oraz szybkiego odtwarzania
w przypadku jej uszkodzenia i/lub zniszczenia. Niestety ilość obiektów
podlegających ochronie i ich rozmieszczenie na terenie całego kraju stanowi duże
wyzwanie dla jej ochrony. Zadanie to spoczywa w dużej mierze na jej operatorach.
Ze względu na ścisły związek ochrony infrastruktury krytycznej z bezpieczeństwem
państwa, także podmioty administracji państwowej biorą w tym procesie udział.
Podniesienie świadomości znaczenia infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa
państwa wśród jej operatorów i administracji publicznej stanowi istotną szansę dla
podniesienia poziomu bezpieczeństwa państwa.
Polski system prawny zwraca uwagę na konieczność ochrony obiektów, które
są krytyczne dla funkcjonowania państwa. Zasady ich ochrony zostały określone
w ustawach, rozporządzeniach i w dyrektywach.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów dotyczącej przyjęcia Strategii
rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest kluczowym dokumentem
dla tworzonego systemu ochrony infrastruktury krytycznej,2 ale czy faktycznie
jest on kluczowy? Czy wprowadzone, bezsankcyjne podejście do ochrony
infrastruktury krytycznej jest skuteczne, czy pozostaje bardziej metaforą niż
sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa. Ocena wybranych aktów
normatywnych, związanych z ochroną infrastruktury krytycznej pozwala na
sformułowanie tezy, że stworzono dobre podstawy prawne do jej ochrony.
Pozostaje jednak dylemat, czy należy respektować zapisy ustaw czy kierować
się wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej? Niestety
ustalenia Programu nie są wiążące dla operatora, gdyż nie ma on mocy

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, przyjęta
uchwałą Rady Ministrów z 9 kwietnia 2013 r. s. 24
2
Ibidem, rozdział I, 2.1.3., pkt A, s. 24
1
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sprawczej? Celem niniejszego artykułu jest ocena, na ile wytyczne Programu
(NPOIK) w aspekcie zapewnienia właściwej ochrony infrastruktury krytycznej.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,3 wraz z załącznikami4
w kompleksowy sposób definiuje między innymi wizję i cele ochrony infrastruktury
krytycznej, model współpracy oraz role jej uczestników.5 Treść Programu zakłada,
że ochrona infrastruktury jest procesem długotrwałym, polegającym na ciągłym
doskonaleniu, w którym stopniowo dochodzi się do oczekiwanych rezultatów,
a zawarte w Programie cele powinny zostać osiągnięte w ciągu 6 lat. W treści
dokumentu uporządkowana została problematyka ochrony (w tym rodzaje
i metody), zidentyfikowano infrastrukturę krytyczną, ustalono podmioty i organy
biorące udział w realizacji programu i określono sposób jego wdrożenia.
Jednocześnie wprowadzono nowatorskie (z punktu widzenia autorów NPOIK),
bezsankcyjne podejście do ochrony infrastruktury krytycznej, polegające na
rozbudowanej współpracy, wzajemnym zaufaniu i współodpowiedzialności
zainteresowanych stron.6 Zakłada się, że zwiększenie skuteczności ochrony
infrastruktury krytycznej nastąpi wtedy, gdy działania jej operatorów zostaną
aktywnie wsparte przez administrację publiczną. Zgodnie z zapisami Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, to operatorzy7 infrastruktury
krytycznej posiadają niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby ograniczyć zagrożenia
dla jej funkcjonowania i zminimalizować skutki negatywnych zdarzeń. Takie
podejście nie przewiduje konsekwencji za niedopełnienie obowiązków, które
określone są w ustawie. Niestety dla operatów infrastruktury krytycznej
najważniejszy pozostaje aspekt biznesowy/finansowy. W takiej sytuacji pozostaje
więc liczyć na dobrą wolę operatorów, chęć podjęcia współpracy, zaufania
i wzięcia wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa.
Wykaz obiektów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej jest niejawny,
trudno więc oszacować ile z nich jest „państwowych” a ile pozostaje „w rękach
prywatnych”. Ze względu na ten fakt, potrzebna jest sprawna i bezkolizyjna
współpraca sektora prywatnego z sektorem publicznym, a co za tym idzie
wypracowanie przejrzystych zasad i procedur tej współpracy.8 Forma własności
pełni tu niezwykle istotną rolę, ponieważ nie można naruszać prawa własności
poprzez narzucanie czegokolwiek drugiej stronie. Poprzez współpracę rozumie się
między innymi wymianę informacji, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów
Programu9 oraz utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, w skrócie NPOIK, został opracowany przez
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przy współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych
a następnie przyjęty 26 marca 2013 r. przez Radę Ministrów
4
Załącznik nr 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej; załącznik nr 2- Standardy
służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki
i rekomendacje
5
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Warszawa 2013, s. 6
6
Ibidem s. 7
7
Operator infrastruktury krytycznej to samoistny i/lub zależny właściciel urządzeń, instalacji i obiektów
infrastruktury krytycznej
8
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego. Warszawa 2013, s. 100
9
Celem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest stworzenie warunków
umożliwiających poprawę bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Za najważniejsze autor uznał
zapobieganie zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej, przygotowanie jej na sytuacje
3
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stronami. Jest ona określona jako jedna z najważniejszych zasad Programu i ma
zapewnić spójność podejmowanych decyzji i skuteczność działań. Dotyczy
zarówno spaw bieżących jak i sytuacji wystąpienia zagrożeń. Powinno to być
rozwiązanie systemowe, funkcjonujące na kilku poziomach, w tym krajowym,
regionalnym i lokalnym. Aby współpraca była skuteczna, należy zaangażować
w nią operatorów infrastruktury krytycznej, bez względu na ich formę własności.
Należy również ustanowić mechanizmy, które ją ułatwią i usprawnią.
Do współpracy mogą również zostać zaproszeni eksperci oraz praktycy. Zasady
tej współpracy są szczegółowo opisane w Programie, niestety trudniej jest z jej
realizacją w praktyce. W tworzeniu systemu ochrony infrastruktury krytycznej
najtrudniejszym zadaniem jest wspólne zaangażowanie i aktywny udział
administracji, prywatnych i państwowych operatorów infrastruktury krytycznej.
Współpraca powinna opierać się na zasadach partnerstwa. Wiadomo, że bez
współdziałania i wzajemnego zrozumienia pełnionych funkcji będzie bardzo trudno
zapewnić bezpieczeństwo. Awaria lub nawet zniszczenie pojedynczego elementu
ochrony infrastruktury krytycznej to nie tylko problem dla jej właściciela, ale także
dla gospodarki, ze względu na współzależności. Współpraca dotyczy wszystkich
stron uczestniczących w procesie ochrony. W tym przypadku dotyczy zarówno
administracji, która nie ma możliwości narzucić własnej woli jak i operatorów,
którzy nie mogą zostać do niczego zmuszeni. Powszechnie stosuje się praktyczne
podejście regulacyjne. W aktach normatywnych szczegółowo określone zostały
obowiązki operatorów infrastruktury krytycznej oraz przewidziano odpowiednie
sankcje za ich niedopełnienie. Rodzi to naturalną niechęć wykonawców
do wypełniania narzucanych im zadań, a co za tym idzie obserwuje się coraz
więcej prób uchylenia się od wykonania dodatkowych obowiązków. Aby ułatwić
osiągnięcie celu Programu, zastosowano (w opinii Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa) nowatorskie, bezsankcyjne podejście do ochrony infrastruktury
krytycznej. Okazuje się, że w domyśle, dopuszcza ono możliwość
nieposłuszeństwa i uniknięcia odpowiedzialności. Podejście takie nie przewiduje
konsekwencji za niedopełnienie obowiązków,10 które jasno zostały określone
w ustawie. Jak widać pozostaje to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem.
Art. 6 pkt 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,11 który jasno określa że „właściciele
oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury
krytycznej mają obowiązek ich ochrony…”. Akty prawne tworzą w państwie
określoną strukturę hierarchiczną. Z tego powodu moc prawna zawarta w jednym
akcie może być wyższa niż w innym, ale może też być niższa lub równa. Niemniej
jednak akt niższego rzędu nie może być sprzeczny z postanowieniami aktów
nadrzędnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, na fakt, że Narodowy Program
Ochrony Infrastruktury Krytycznej nie jest nawet aktem prawnym. Brak jasno

kryzysowe mogące na nią wpłynąć, reagowanie w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia
funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz odtwarzanie infrastruktury krytycznej. Ponadto program
wyznacza narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a także szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej
z uwzględnieniem ich znaczenia dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.
Dodatkowo wskazane są instytucje i osoby odpowiedzialne za wyżej wymienione działania
10
NPOIK, rozdział I, pkt 1.4, s. 8
11
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590
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sformułowanych i zrozumiałych dla operatora przepisów pozwala wątpić w jakość
i sens stanowienia prawa w kraju. Dodatkowo w pkt 1.6 Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej12 czytamy, że zdaniem jego autorów jest
on zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i nie narusza postanowień żadnego
z nich. Rodzi się jednak pytanie: czy „nieprzewidywanie sankcji” dotyczy również
obowiązku zapewnienia ochrony wynikającego z ustawy o ochronie osób i mienia?
Przecież większość obiektów infrastruktury krytycznej jest jednocześnie obiektami
podlegającymi obowiązkowej ochronie. Niezapewnienie im należytej ochrony jest
zagrożone sankcją z art. 48 – i „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”.13 Z punktu widzenia operatora nieprecyzyjne
i niejasne rozwiązania prawne pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Nawet
w przypadku chęci dobrowolnego spełnienia obowiązku trudno jest właścicielowi
obiektu zdecydować, które przepisy zastosować, jakie działanie jest zgodne
z prawem, a jakie nie.
Niestety zapisy „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej 2022” potwierdzają tylko i umacniają stanowisko
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: „zidentyfikowano słabość metody
nakładania na operatorów infrastruktury krytycznej obowiązków w drodze ustaw
bądź rozporządzeń, ze względu na brak możliwości prowadzenia audytu i kontroli
ich realizacji”. Po wnikliwej analizie obydwu dokumentów okazuje się, że jest
to wątpliwe wytłumaczenie słabości tej metody. Rozdział 7 Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej pt. Ocena skuteczności programu zawiera
podrozdziały: 7.2 Wprowadzenie kontroli poziomu ochrony infrastruktury krytycznej
oraz 7.3 Audyt stanu ochrony infrastruktury krytycznej. Rodzi się więc pytanie, czy
możliwa jest kontrola i audyt stanu ochrony infrastruktury krytycznej, czy też nie?
Dalej w treści czytamy także, że należy realizować koncepcję Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (który jako „element spinający
wspólne wysiłki” zawiera wizję celów i standardów ochrony infrastruktury
krytycznej) oraz przyjąć zasadę współodpowiedzialności administracji publicznej
i operatorów IK. Działania takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony
IK i należy w nie zaangażować wszystkie podmioty, które nią zarządzają. Ma się
to odbyć w drodze świadomego udziału stron, a nie poprzez jakiekolwiek nakazy.
W nawiązaniu do ocenionych dokumentów i aktów normatywnych, można
stwierdzić, że z jednej strony ochrona infrastruktury krytycznej powinna być
wspólnym wysiłkiem, ale z drugiej strony czytamy, że jest to zadanie operatora lub
właściciela, a funkcję państwa ogranicza się jedynie do nadzoru. Interwencja
państwa jest dopuszczalna w sytuacji, gdy brak jest dostatecznej ochrony
elementu infrastruktury krytycznej lub gdy usunięcie skutków zdarzenia
niepożądanego przekroczy możliwości operatora. Ustawodawca zastrzega
bowiem, że w przypadku negatywnej oceny skuteczności działań organów
uczestniczących w ochronie infrastruktury krytycznej, dopuszcza się wprowadzenie
szczególnych uregulowań prawnych. Mają one pomóc w redukcji niektórych
rodzajów ryzyka.

12
13

Ibidem, s. 11
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
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Można zatem odnieść wrażenie, że ustawodawca nie jest w pełni przekonany,
że dobrowolne i bezsankcyjne podejście do ochrony może okazać się skuteczne.
Wniosek jest taki, że tylko precyzyjnie określone zadania, obowiązki oraz zasady
współpracy pomiędzy stronami, czyli administracją, państwem a operatorami
infrastruktury krytycznej pomogą w skutecznym osiągnięciu celów Programu.
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji poza
uregulowaniami prawa, dlatego realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną
infrastruktury krytycznej wymaga zaangażowania państwa na długo przed
wystąpieniem jakiegokolwiek stanu zagrożenia.
Większość obiektów infrastruktury krytycznej znajduje się w prywatnych
rękach a nadrzędnym celem każdej organizacji, jak wiadomo jest zysk.
Od operatorów oczekuje się dobrowolnego poniesienia dodatkowych kosztów,
niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, a tym samym uznania
nadrzędności interesów państwa nad ich własnymi. Większość z nich uważa,
że ochrona infrastruktury strategicznej jest zadaniem państwa a nie właścicieli
spółek. Ochrona infrastruktury krytycznej, z punktu widzenia operatora
postrzegana jest, jako dodatkowy koszt – państwo stawia wymagania, a właściciel
płaci. Tam gdzie w grę wchodzą prywatne pieniądze oczywistym jest,
że pierwszeństwo będą miały oszczędności. Bywa, że są one źle pojęte
i drastycznie ogranicza się wydatki na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa.
Operator często wychodzi z założenia, że skoro do tej pory nic się nie stało, to nie
ma sensu inwestowanie dodatkowych pieniędzy w poprawę poziomu i jakości
ochrony. Bywa, że właściciel uważa, że brak wystąpienia zagrożeń równoznaczny
jest z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Nasuwa się pytanie – co operator
rozumie przez prawidłową ochronę i wysoki poziom bezpieczeństwa, skoro brak
jest kryteriów tej oceny? Rezultaty przeprowadzonych badań, pozwalają
na stwierdzenie, że zapisy dotyczące obowiązków państwa są nieprecyzyjne,
nie ustalono kto i kiedy ma podjąć decyzję, że dany obiekt jest słabo chroniony.
Nie określono również czytelnych kryteriów, w którym momencie państwo powinno
udzielić pomocy operatorowi w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej
przekraczającej jego możliwości.
Ustawodawca kładzie nacisk na współpracę operatorów z administracją
publiczną, ale nie wiadomo, jakimi środkami dysponuje państwo, aby wesprzeć
operatorów w sytuacji dla nich kryzysowej. Nie wiadomo także, jaki charakter
powinno mieć wspomniane wsparcie. Czy pomoc w ochronie miałaby być prawna,
techniczna czy fizyczna? Są to niezwykle ważne pytania z punktu widzenia
operatora, ponieważ w planie ochrony ma on obowiązek przedstawić nie tylko
zasoby własne, które będą możliwe do wykorzystania w ochronie infrastruktury
krytycznej, ale także zasoby właściwych terytorialnie organów.14 Trudno jest
uzyskać tak istotne informacje a bez nich plan staje się bezużyteczny. W treści
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej czytamy, że wybór
rodzajów ochrony powinien być ściśle powiązany z oceną ryzyka zakłócenia
funkcjonowania danej infrastruktury.15 Z tego można więc wywnioskować, że to

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury
krytycznej, D.U. nr 83, poz. 542, § 2 pkt c i d
15
NPOIK, pkt. 4.2 s. 32
14
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operator podejmuje decyzję o wyborze i zastosowaniu sposobu ochrony. Problem
pojawia się w sytuacji, gdy dany obiekt nie został ujęty w wykazie obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie. W takiej sytuacji, operator powinien
utworzyć wewnętrzne służby ochrony infrastruktury krytycznej, a co za tym
idzie, sam dla siebie będzie świadczył usługi w zakresie ochrony. Wiąże się
to naturalnie z koniecznością uzyskania wymaganej koncesji. Oczywiście może
także skorzystać z wygodniejszego rozwiązania, czyli z usług zewnętrznej firmy.
Takie rozwiązanie potwierdza treść Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury
Krytycznej, gdzie czytamy, że zadanie ochrony fizycznej powinno, w domyśle więc
nie musi, należeć do wewnętrznych służb ochrony lub podmiotów, które będą
działały zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia.
Wydaje się, że najlepszym wyjściem z przedstawionej sytuacji byłoby
narzucenie obowiązku dodatkowej ochrony infrastruktury krytycznej z jednoczesną
rekompensatą dla operatorów. Niekoniecznie pod postacią rekompensaty
finansowej, a na przykład w formie motywacji czy poprzez jasne określenie roli
i pomocy państwa w sytuacji kryzysowej dla operatora. Mechanizm motywacyjny
mógłby polegać na przykład na ulgach podatkowych, odliczeniu wydatków, które
operator poniesie na dodatkową ochronę obiektu którym zarządza. Możliwe byłoby
to w przypadku realizacji zadań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej
opisanych w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, spełnieniu
standardów czy dobrych praktyk. Rozwiązań może być wiele, należy jedynie
rozpocząć dialog i praktyczną współpracę. Trudno będzie dokonać korekty,
czy usprawnienia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
jeśli odbierze się możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń i wyciągnięcia
z nich wniosków na przyszłość. Ochrona obiektów strategicznych dotyczy nas
wszystkich i uważam, ze należy tę wiedzę udostępnić wszystkim zainteresowanym.
Wnioski
Większość obiektów strategicznych podlega obowiązkowej ochronie, a co za
tym idzie operator jest prawnie zobowiązany do zapewnienia ich bezpieczeństwa.
Po przeprowadzonej ocenie dokumentów i aktów normatywnych można stwierdzić,
że Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest programem
liberalnym, gdyż zwalnia operatora z obowiązku ochrony infrastruktury krytycznej,
ale stoi w sprzeczności z zapisami aktów normatywnych. Owszem, bezsankcyjne
podejście do ochrony infrastruktury krytycznej ma słuszne założenia,
ale uwarunkowania społeczne i gospodarcze sprawiają, że staje się ono
bezzasadne. Rolą administracji publicznej jest tworzenie mechanizmów prawnych
ochrony infrastruktury krytycznej i egzekwowaniu ich stosowania. Wprowadzone
bezsankcyjne podejście do ochrony infrastruktury krytycznej odbiera możliwość
egzekwowania prawa. W przypadku gdy państwo rezygnuje z bezpośredniego
nakazu i obowiązku na rzecz dobrowolnej współpracy, należy dążyć
do wypracowania kompromisu, ale nie kosztem bezpieczeństwa. Dodatkowo
należy mieć świadomość, że z powodu braku konsekwencji, za niedopełnienie
obowiązków, przepisy mogą zostać zlekceważone przez operatorów. Poprawa
jakości zapewnianego bezpieczeństwa, możliwa będzie w sytuacji, gdy operatorzy
– właściciele infrastruktury krytycznej będą mieli do dyspozycji klarowne
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rozwiązania prawne oraz jasno sprecyzowane zadania i obowiązki (zarówno dla
siebie jak i dla państwa). Uregulowania prawne nie powinny pozostawiać żadnych
wątpliwości i pytań. Skuteczny system ochrony infrastruktury krytycznej może być
zapewniony poprzez wyznaczenie w nim konkretnego udziału państwa. Powinno
ono aktywnie wspomagać operatorów, a nie jedynie koordynować i nadzorować.
Celowym jest, aby wątpliwości operatorów obiektów, które pojawiają się przy
realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej zostały
przeanalizowane przez ustawodawcę i (po zaakceptowaniu) uwzględnione
w nowelizacji aktów normatywnych.
Streszczenie
Infrastruktura krytyczna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnego
państwa, funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Polski system prawny
zwraca uwagę na konieczność ochrony obiektów krytycznych dla funkcjonowania
państwa. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej został opracowany
w celu stworzenia warunków umożliwiających poprawę bezpieczeństwa
infrastruktury krytycznej. Program przedstawia nowatorskie, bezsankcyjne
podejście do ochrony obiektów strategicznych. Opiera się ono na zasadzie
współodpowiedzialności stron, współpracy i zaufaniu. W artykule przeanalizowano
wybrane dokumenty i akty normatywne funkcjonujące w obszarze ochrony
infrastruktury krytycznej, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Rozważania
teoretyczne, wsparte zostały przykładami rozwiązań prawnych oraz praktyką
operatorów obiektów. Podstawowe znaczenie dla zapewnienia ochrony
infrastruktury krytycznej ma nie tylko tworzenie przejrzystych przepisów, ale także
ich skuteczne egzekwowanie.
Słowa klucze: Program NPOIK, infrastruktura krytyczna, ochrona,
współpraca, zaufanie, współodpowiedzialność
Summary
Critical infrastructure is crucial for the development of the modern state, the
economy and society. The Polish legal system draws attention to the need to
protect critical objects for the state. The National Programme for Critical
Infrastructure Protection has been developed in order to create conditions for
improving the security of critical infrastructure. The program presents an
innovative, non-punitive approach to protecting strategic facilities. It is based on the
principle of shared responsibility sides, cooperation and trust. The article analyzes
the selected documents and normative instruments operating in the area of critical
infrastructure protection, relating to security. Theoretical considerations has been
backed examples of legal solutions and practice facility operators. Essential
to ensure the protection of critical infrastructure is not only creation transparent
rules, but also their effective execution.
Key words: NPOIK program, critical infrastructure protection, cooperation,
trust, responsibility
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Mariusz CISZEK
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
NAUKA CZY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI?
ASPEKT METODOLOGICZNO-NAUKOWY (WPROWADZENIE
DO SEKURITYKI, DEFENSYKI I OFENSYKI)
W Polsce coraz większą popularnością w środowisku akademickim cieszą się
nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności. Są to dyscypliny naukowe
wchodzące w skład dziedziny nauk społecznych, powiązanych blisko z kierunkiem
studiów: bezpieczeństwo narodowe (lub innych pochodnych: bezpieczeństwo
wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe itp.). Biorąc pod uwagę
pokrewność tych dyscyplin naukowych, które powstały w miejsce zlikwidowanych
nauk wojskowych1 oraz zbliżony przedmiot badań, nauki te nazywane są też
w skrócie naukami o bezpieczeństwie i obronności. Taka nieformalna ich nazwa
coraz częściej pojawia się w tytułach organizowanych konferencji naukowych
i w publikacjach naukowych.
Nauki o bezpieczeństwie i obronności to nowe dyscypliny naukowe, które cały
czas się kształtują i w różny sposób postrzegane są przez poszczególnych
autorów. Istnieją propozycje aby przykładowo dyscyplinę naukową „nauki
o bezpieczeństwie” potraktować jako interdyscyplinarną czy transdyscyplinarną,
ale jednak autonomiczną naukę (a nie nauki), na wzór takich samodzielnych
nauk społecznych, jak: politologia (nauka o polityce), socjologia (nauka
o społeczeństwie), psychologia (nauka o psychice) itp. Stąd też pojawiła się
w polskim środowisku naukowym securitologia2 tudzież sekuritologia3 (ang.
securitology) czyli nauka o bezpieczeństwie. Neologizm sekuritologia
(securitologia)4 został utworzony z łacińskiego słowa securitas,5 które można
przetłumaczyć na język polski jako „bezpieczeństwo” (inne znaczenia to: pewność,
spokój umysłu; wolność od trosk). W mitologii Rzymian Securitas była uosobieniem
(personifikacją) bezpieczeństwa i ufności. Natomiast grecki przyrostek (sufiks)
logos, czyli po polsku słowo, nauka, jest powszechnie znany. W takim ujęciu

Nauki wojskowe to dziedzina nauki i jednocześnie występująca w jej ramach dyscyplina naukowa.
Nauki wojskowe, 24 marca 2011 r. zostały skreślone z dziedzin nauki w Polsce, na mocy Uchwały
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 stycznia 2011 zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Monitor Polski
z 21 lutego 2011, nr 14 poz. 149). W miejsce nauk wojskowych powstały dwie nowe dyscypliny: „nauki
o bezpieczeństwie” oraz „nauki o obronności”, które zostały dodane najpierw do dziedziny nauk
humanistycznych a potem do nowo wyodrębnionej dziedziny nauk społecznych. Ten prawny stan
rzeczy obowiązuje do dziś.
2
Por. L.F. Korzeniowski, Securitologia: nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych.
Kraków 2008
3
Por. P. Tyrała, Sekuritologia – bezpieczeństwo kompleksowe: sekuritologiczne, pedagogiczne
i prakseologiczne podejście do systemu bezpieczeństwa. Rzeszów 2010
4
Neologizm „sekuritologia” należy uznać jako poprawny w porównaniu do wyrażenia „securitologia”.
Literę „c” w łacińskim wyrazie securitas wymawia się jako „k”. Tworząc ten neologizm w języku
polskim (zgodnie z regułami języka polskiego) należy więc go zapisać jako „sekuritologia”.
5
Łaciński wyraz securitas składa się z dwóch słów: sine (bez) i cura (zmartwienie, strach, obawa).
1

30
_______________________________________________________________________________________________

sekuritologia byłaby więc nauką o bezpieczeństwie człowieka, jak i wszelkich
organizacji społecznych. I obejmowałaby całość bardzo szeroko zakrojonej
problematyki bezpieczeństwa, która dotyczy wielu naukowych dziedzin i obszarów.
Do tej pory problemy bezpieczeństwa były ujmowane w ramach poszczególnych,
nauk szczegółowych, a teraz mają być badane w ramach tej jednej, nowej
i praktycznej dyscypliny naukowej, jaką jest nauka o bezpieczeństwie. Czy jest
to możliwe i poprawne z punktu widzenia metodologii nauk? W tej chwili jest
to podstawowa i najważniejsza kwestia, z zakresu formujących się nauk
o bezpieczeństwie, którą należy rozwiązać. Temu problemowi poświęcono
niniejszy artykuł. Jako pewne rozwiązanie tego problemu można potraktować
autorską propozycję powołania nowej zespołowej dyscypliny z tego zakresu.
Zagadnienie to również zostało podjęte w tej publikacji.
Głównym problemem kształtującej się nauki o bezpieczeństwie (czy nauki
o bezpieczeństwie i obronności) jest wielodyscyplinarność tego typu nauki, która
dotyczy zarówno treści, jak i zaczerpniętych metod badawczych, z innych nauk.
Taka jest bowiem istota bezpieczeństwa, która dotyczy człowieka i jego świata
w wielu aspektach. Nawet zawężenie problematyki nauki o bezpieczeństwie
do dziedziny nauk społecznych nie usuwa problemu multidyscyplinarności.
Ponadto zawężenie nauki o bezpieczeństwie do dziedziny nauk społecznych też
może być w wielu miejscach sztuczne. Bo takie ważne dziedziny bezpieczeństwa,
jak chociażby bezpieczeństwo ekologiczne czy bezpieczeństwo zdrowotne,
przekraczają kontekst nauk społecznych, wkraczając na teren nauk przyrodniczych
czy medycznych. Autor niniejszego artykułu obawia się, że próba opracowania
jednej nauki o bezpieczeństwie jest niepoprawna z punktu widzenia metodologii
nauk, mamy tu bowiem w istocie do czynienia z wieloma naukami
o bezpieczeństwie (a nie z jedną). Nawet analiza publikacji z zakresu nauki
o bezpieczeństwie (sekuritologii) pokazuje, że mamy w jej obrębie do czynienia
ze zlepkiem różnych nauk, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych,
pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych, ekonomicznych, prawnych,
technicznych a także przyrodniczych itp. A nawet w jej ramach poruszane
są zagadnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Z drugiej strony nic nie stoi
na przeszkodzie, aby wyodrębnić z tychże nauk pewien wspólny, praktyczny
obszar – w tym wypadku bezpieczeństwo i uznać go za jeden, wspólny przedmiot
badań (tudzież przewodni temat). Tak jak to uczyniono na gruncie polskim
powołując dyscyplinę nauk o bezpieczeństwie czy nauk o obronności (wyrażoną
w liczbie mnogiej a nie pojedynczej). W ten sposób rzeczywiście można byłoby
powołać do życia pewną całościową, praktyczną dyscyplinę (a być może nawet
szerzej całą dziedzinę, biorąc pod uwagę okoliczność, że bezpieczeństwo
występuje w wielu dziedzinach życia). Ta dyscyplina jednak byłaby nie dyscypliną
pojmowaną jako nauka o bezpieczeństwie, ale raczej dyscypliną rozumianą jako
zespół nauk o bezpieczeństwie. Na naukowym gruncie istnieją takie „zespołowe”
dyscypliny, które uznawane są za poprawne z perspektywy metodologii nauk.6
Za przykład można podać pedagogikę, która jest niczym innym jak zespołem nauk
o wychowaniu i kształceniu (edukacji), korzystającą z dorobku takich nauk
społecznych, jak psychologia (np. psychologia wychowawcza, rozwojowa,

6

Por. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii. Lublin 1995, s. 17-18
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społeczna) czy socjologia (np. socjologia wychowania czy socjologia edukacji),
a nawet korzystającą w pewnym stopniu z nauk przyrodniczych i medycznych
(biomedyka).
Dobrą nazwą dla tej nowej, praktycznej dyscypliny w sensie zespołu nauk
o bezpieczeństwie mogłaby być „sekurityka” (ewentualnie sekurytyka7) –
po angielsku securitics. Ów termin w niniejszej publikacji utworzono na
bazie wymienionego już łacińskiego wyrazu securitas tłumaczonego jako
bezpieczeństwo i przyrostka (sufiksu) -yka (łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos) na
oznaczenie nauki, wiedzy, pewnej biegłości, zagadnienia itp. Analogiczna jest
również etymologia tego neologizmu w języku angielskim [łac. securitas =
bezpieczeństwo + -ics (łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos)]. Tak nazwaną dyscyplinę
można zdefiniować najkrócej jako zespół nauk o bezpieczeństwie, lub nieco
szerzej jako zespół nauk o bezpieczeństwie mający na celu przeciwdziałanie
zagrożeniu (zagrożeniom) i ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa.8 Przedmiotem
badań tak rozumianej, praktycznej dyscypliny jest bezpieczeństwo człowieka
i organizacji społecznych (oraz innych osobników i złożonych z nich zbiorowości9).
Sekurityka jest zatem nauką praktyczną, która w sposób naukowy określa
perspektywę mającą na celu zapewnienie trwałego stanu bezpieczeństwa, poprzez
zmniejszanie, eliminowanie czy zapobieganie zagrożeniu (i ryzyku jego
wystąpienia), dla istnienia, prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka
(osobnika) i organizacji społecznych oraz ich środowiska życia. Jest ona
równocześnie czymś w rodzaju sztuki czy umiejętności szacowania, unikania czy
zmniejszania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa, a w przypadku pojawienia
się zagrożenia (zagrożeń), efektywnego rozwiązania takiego problemu.
W tak rozumianej sekurityce można wyodrębnić przynajmniej siedem
głównych działów, współtworzących trzy szersze obszary (części). Pierwszy dział
sekurityki ma charakter ogólny i opisowy. Dotyczy bowiem najbardziej ogólnych,
teoretycznych i filozoficznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Dział
ten szuka odpowiedzi na podstawowe pytania: Co to jest bezpieczeństwo? Jaka
jest istota bezpieczeństwa? Czym jest bezpieczeństwo człowieka? itp.10 W dziale

Neologizm „sekurytyka” nawiązywałby bardziej do wymowy słowa security (bezpieczeństwo)
w j. angielskim. Nawiązywałby też do wymowy anglojęzycznego terminu securitization tłumaczonego
na j. polski jako „sekurytyzacja”, czyli metoda zmniejszania ryzyka kredytowego związanego
z procesem emisji papierów wartościowych, poprzez zabezpieczenie ich wierzytelnościami.
Funkcjonujący w polskim środowisku finansowym termin „sekurytyzacja” w ujęciu najbardziej ogólnym
unaocznia związek pomiędzy zagadnieniem ryzyka ujmowanego w płaszczyźnie analiz z zakresu
bezpieczeństwa. Natomiast wyrażenie „sekurityka” nawiązuje wprost do zapisu i wymowy łacińskiego
wyrazu securitas (bezpieczeństwo). Wydaje się być ono bardziej poprawne od strony językowej –
por. przypis 4. Wynika to z założenia, że neologizmy dla terminów naukowych powinny odwoływać
się do języków klasycznych. Do takiego nawiązuje też wspomniany neologizm „sekuritologia” (tudzież
„securitologia”), funkcjonujący już w polskim środowisku nauk o bezpieczeństwie. Nie zmienia to faktu,
że „sekurityka” w języku angielskim przybiera postać securitics. Ten utworzony, anglojęzyczny
neologizm mógłby być też z powrotem przetłumaczony na język polski jako „sekurytyka”.
8
Oto inna, alternatywna definicja sekurityki. Brzmi ona następująco: zespół nauk o bezpieczeństwie
mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniu (niebezpieczeństwu) i ryzyku jego wystąpienia.
9
Być może definicję tę można byłoby rozszerzyć na bezpieczeństwo innych bytów ożywionych niż tylko
ludzie (np. zwierzęcych).
10
W odpowiedzi na tego typu pytania mogą pomóc np. nauki filozoficzne czy teologiczne np. filozofia
bezpieczeństwa, teologia bezpieczeństwa, opisowa etyka bezpieczeństwa czy nauki systemowe,
np. systemika bezpieczeństwa itp. Tego typu dyscypliny wchodzą w skład tego działu.
7
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tym mogą być też podejmowane mniej lub bardziej wyspecjalizowane kwestie
dotyczące bezpieczeństwa ale będą miały one charakter teoretyczny wyrażony
w zdaniach opisująco-wyjaśniających, starających się udzielić odpowiedzi
przykładowo na pytania: Jakie są uwarunkowania bezpieczeństwa człowieka? oraz
Jak jest (było) postrzegane bezpieczeństwo człowieka? itp.11 Aby udzielić
odpowiedzi na te lub podobne pytania można oprócz analiz typowo teoretycznych
posłużyć się też pomocniczo badaniami empirycznymi, ale będą miały one na celu
wzbogacenie wiedzy z zakresu podstaw bezpieczeństwa albo zweryfikowanie
pewnych teorii dotyczących bezpieczeństwa. Następny, drugi dział sekurityki
poświęcony jest zagadnieniom z zakresu teorii nauki i metodologii sekurityki
oraz jej języka, i odpowiada na pytania: Czym są nauki o bezpieczeństwie?
albo Czym jest zespół nauk o bezpieczeństwie? lub Jak badać i wyjaśniać
problematykę bezpieczeństwa? oraz W jaki sposób szacować ryzyko wystąpienia
niebezpieczeństwa? itp. Te dwa działy składają się na teoretyczny obszar
sekurityki, jej część teoretyczną, którą można byłoby nazwać Teorią
Bezpieczeństwa.12 Ów pierwsza część sekurityki stanowi zatem niezbędną
podstawę sekurityki (i może mieć też wymiar pomocniczy dla innych działów
sekurityki). Na bazie tych teoretycznych działów można następnie nadbudować
stosowane działy sekurityki.
Kolejne dwa działy sekurityki (trzeci i czwarty) mają charakter jeszcze bardziej
wyspecjalizowany i zarazem stosowany. Szukają bowiem odpowiedzi na pytania:
Jak zapewnić bezpieczeństwo? albo W jaki sposób można zapewnić, kształtować
i zastosować bezpieczeństwo w praktyce? Tworzą one stosowany obszar
sekurityki czyli drugi obszar tej dyscypliny. Jeden z tych działów ma charakter
defensywny, drugi ofensywny. Na takiej bowiem drodze można zapewnić
i kształtować bezpieczeństwo. Są to centralne działy sekurityki.
Jej dział o charakterze defensywnym nosi specjalnie utworzoną (na potrzeby
tej pracy) nazwę „defensyka” [łac. defensivus = obronny, defensio = obrona,
ochrona, odparcie + -yka (łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos)], która po angielsku brzmi
defensics [łac. defensivus = obronny, defensio = odparcie, obrona, ochrona + -ics
(łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos)]. Omawiany (w sumie trzeci) dział sekurityki może
stanowić jej integralną część lub samodzielną, praktyczną naukę pokrewną
sekurityce – defensykę, rozumianą jako zespół nauk o obronności (obejmującą
również działania ochronne, zgodnie ze znaczeniem łacińskiego wyrazu defensio).
W defensyce można byłoby wyodrębnić jeszcze jakieś inne mniejsze działy
(subdziały). Mógłby to być np. (sub)dział ogólny i opisowy, poświęcony
podstawowym zagadnieniom teoretycznym z zakresu obronności – taka swoista
defensjologia (ang. defensiology) lub defensologia13 (ang. defensology), czyli

Odpowiedzi na takie pytania mogą dostarczyć nauki społeczne, np. psychologia bezpieczeństwa
czy socjologia bezpieczeństwa, ale też i nauki historyczne, np. historia bezpieczeństwa. Te dyscypliny
także współtworzą omawiany dział sekurityki.
12
Byłaby to więc taka specyficzna „sekuritologia” – nauka, tyle że o charakterze (meta)teoretycznym
(„filozoficznym”). Można byłoby tu też użyć neologizmu „sekurytologia”, nawiązującego do
anglojęzycznej wymowy słowa security (bezpieczeństwo) - por. przypis 7. Oba polskojęzyczne
neologizmy w j. angielskim zapisywane są tak samo jako securitology.
13
Termin „defensjologia” (albo „defensiologia”) na oznaczenie teorii obronności utworzony został
na potrzeby niniejszego artykułu na podstawie następującej etymologii: łac. defensio = obrona,
ochrona, odparcie + gr. logos = słowo, pojęcie, nauka. Inną wersją nazwy mogłaby być „defensologia”,
11
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Teoria Obronności (która w ujęciu jeszcze bardziej ogólnym może być postrzegana
jako Teoria Defensywnego Działania). W defensyce trzeba byłoby też wydzielić
(sub)dział
szczegółowy
i
praktyczny,
poświęcony
wyspecjalizowanym
zagadnieniom praktycznym (w tym także technicznym) z obszaru obronności
i ich zastosowaniom. Warto zauważyć, że obronność w ramach defensyki (lub
defensjologii) może być pojmowana dwojako: jako środek do osiągnięcia
(zapewnienia) bezpieczeństwa odpowiedniemu podmiotowi (człowiekowi,
organizacjom społecznym itp.), czyli jako obrona (ochrona) przed zagrożeniem
(różnego rodzaju zagrożeniami), lub węziej jako obronność w sensie militarnym
(obrona militarna, wojskowa, taktyka obronna, bezpieczeństwo militarne, inżynieria
obronna). Defensykę powinno się uprawiać szerzej, co nie wyklucza, iż w jej
ramach można wyspecjalizować się w obronności militarnej (wojskowej) i rozwijać
ją na wojskowych uczelniach i wydziałach. Defensykę można zatem uprawiać
w odmianie militarnej, jak i pozamilitarnej (obejmującej również ochronę przed
zagrożeniami).
Współcześnie nauki o bezpieczeństwie uprawiane są tak, aby nawiązywać
do pojęcia obronności. Stąd też mówi się o naukach o bezpieczeństwie
i obronności. Ale jak mówi stare porzekadło „najlepszą obroną jest atak”.
Oczywiście można dyskutować nad słusznością tego przysłowia, ale nie ulega
kwestii, iż pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba działać ofensywnie, po
to by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Należy więc akcentować kwestie
obronne, ale również trzeba (roztropnie i z właściwym umiarem) korzystać
z ofensywnego wymiaru bezpieczeństwa. Tym właśnie zajmuje się kolejny,
„ofensywny” (w sumie czwarty) dział sekurityki o specjalnie utworzonej
(na potrzeby niniejszego artykułu) nazwie „ofensyka” [łac. offensa = potrącenie,
offensio = uderzenie + -yka (łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos)], którą można byłoby
przełożyć na angielski jako offensics [łac. offensa = potrącenie, offensio =
uderzenie + -ics (łac. -ica, z gr. -ika lm od -ikos)]. Choć atak potocznie postrzegany
jest jako coś odwrotnego wobec obrony, to można korzystać z niego również
w ramach obronności (ofensywne działanie jako forma obrony mająca na celu
zapewnić bezpieczeństwo) ale można też traktować go poza działalnością o stricte
obronnym charakterze. Wówczas ofensyka staje się samodzielną dyscypliną, którą
można uprawiać także poza sekurityką. Ofensykę rozwijaną w ramach sekurityki
można najkrócej zdefiniować jako zespół nauk o zwalczaniu zagrożenia
(zagrożeń). W takim obronnym ujęciu ofensyki działania ofensywne (np. atak czy
uderzenie) traktowane są jako aktywny (np. bojowy) środek do zapewnienia,

która nawiązywałaby do nieco innej łacińskiej etymologii: łac. defensa = obrona + gr. logos = słowo,
pojęcie, nauka. Ponadto, termin defensologia zdaje się też lepiej kojarzyć z anglojęzycznym słowem
defense (obrona, defensywa), zaś neologizm defensjologia (defensiologia) z zapisem
anglojęzycznego wyrazu defensive (obronny, defensywny). Warto nadmienić, iż użyty grecki
przyrostek (sufiks) logos pozwala również ujmować defens(j)ologię jako naukę o obronności. Być
może „defens(j)ologia” w takim ujęciu mogłaby być nawet alternatywą dla nazwy „defensyka”. Jest
to kwestia do dyskusji. W niniejszej publikacji defens(j)ologię ujmuje się jako teorię obronności. Ale
nic nie szkodzi, aby ją pojmować jednocześnie jako specyficzną, (meta)teoretyczną („filozoficzną”)
naukę o obronności, mającą za zadanie dać pewien ogólny pogląd na kwestie związane
z obronnością, jej podstawami i sposobami badania problematyki obronnej i ochronnej. W takim
bardziej ogólnym ujęciu defens(j)ologia jawi się jako nauka o defensywnym działaniu tudzież teoria
defensywnego działania.
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osiągnięcia i kształtowania bezpieczeństwa. Ten środek może mieć wymiar
militarny ale również pozamilitarny. Ofensyka natomiast traktowana jako odrębna,
praktyczna dyscyplina (uprawiana poza sekurityką) może zostać zdefiniowana jako
zespół nauk o generowaniu zagrożenia (zagrożeń) – w sensie atakowania
zagrożeniem (zagrożeniami) przeciwnika. Ona (ze względu na charakter zagrożeń)
również może mieć wymiar militarny, jak i pozamilitarny. Ofensykę można byłoby
też określić ogólnym mianem zespołu nauk o ofensywnym działaniu (zespołu nauk
o ofensywności14) i traktować ją jako praktyczną dyscyplinę. W ofensyce można
również wyodrębnić określone, mniejsze działy (subdziały). Należy tu wymienić
np. (sub)dział ogólny i opisowy, podejmujący główne zagadnienia teoretyczne
z zakresu działań ofensywnych, taką swoistą ofensjologię (ang. offensiology)
lub ofensologię15 (ang. offensology), czyli Teorię Ofensywnego Działania (Teorię
Ofensywności), oraz dział szczegółowy i praktyczny, poświęcony specjalistycznym
problemom praktycznym (w tym również technicznym) z tego zakresu i ich
implementacjom.
Na koniec warto wspomnieć też o ostatnim, trzecim obszarze sekurityki
dotyczącym kwestii normatywnych oraz wychowania, edukacji i kultury
bezpieczeństwa i obronności. Obszar ten wyrasta z obszaru poprzedniego, który
szukał odpowiedzi na pytanie: Jak zapewnić bezpieczeństwo? Nigdy bowiem nie
wdrożymy w życie bezpieczeństwa jeśli nie wychowamy społeczeństwa żyjącego
zgodnie z zasadami i normami bezpieczeństwa, umiejącego radzić sobie
skutecznie z zagrożeniami. A więc społeczeństwa które charakteryzuje się wysoką
etyką, prawem i kulturą bezpieczeństwa oraz odpowiednimi postawami
i świadomością w dziedzinie bezpieczeństwa. Ten trzeci obszar można byłoby więc
włączyć do wcześniej omawianego obszaru jako jego kolejny, stosowany dział.
Biorąc jednak pod uwagę specyfikę i rozległość nauk normatywnych oraz nauk
o wychowaniu, można wydzielić tutaj cały obszar. Można go będzie też traktować
z jednej strony jako pomocniczy obszar sekurityki, z drugiej zaś jako niezbędny
środek do zaprowadzenia pożądanego, trwałego stanu bezpieczeństwa w ramach
państwa, narodu czy społeczeństwa.

Rzeczownik „ofensywność” brzmi trochę sztucznie (w porównaniu np. do rzeczownika „obronność”).
Dlatego też w artykule używa się na pierwszym miejscu wyrażenia „ofensywne działanie” (lub
podobne).
15
Termin „ofensjologia” (lub „ofensiologia”) na oznaczenie teorii działań ofensywnych sformułowany
został na potrzeby niniejszej publikacji na podstawie następującej etymologii: łac. offensio =
uderzenie, obraza + gr. logos = słowo, pojęcie, nauka. Inną wersją nazwy mogłaby być ofensologia,
która nawiązywałaby do nieco innej łacińskiej etymologii: łac. offensa = potrącenie (w sensie
uderzenie), obraza + gr. logos = słowo, pojęcie, nauka. Ponadto, wydaje się, że termin ofensologia
zdaje się też lepiej kojarzyć z anglojęzycznym słowem offense (atak, ofensywa, przestępstwo,
zniewaga, agresja), zaś neologizm ofensjologia (ofensiologia) z zapisem angielskiego wyrazu
offensive (ofensywny, napastniczy, zaczepny, obraźliwy, agresywny). Należy też nadmienić, że użyty
grecki przyrostek (sufiks) logos pozwala również ujmować ofens(j)ologię jako naukę o ofensywnym
działaniu (naukę o ofensywności). Niewykluczone, że „ofens(j)ologia” w takim ujęciu mogłaby
być nawet alternatywą dla nazwy „ofensyka”. Jest to kwestia dyskusyjna. W tym artykule ofens(j)ologię
traktuje się jako teorię ofensywnego działania (teorię ofensywności). Aczkolwiek nic nie stoi na
przeszkodzie, aby ją równocześnie ujmować jako specyficzną, (meta)teoretyczną („filozoficzną”)
naukę o ofensywnym działaniu (naukę o ofensywności), starającą się wypracować ogólny pogląd na
zagadnienia dotyczące takiej formy ludzkiej aktywności. Por. przypis 13.
14
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Ów obszar stanowią następujące działy sekurityki: normatywny lub
normatywno-aksjologiczny (w sumie dział piąty sekurityki), wychowawczoedukacyjny (dział szósty) i kulturowy (dział siódmy). W dziale piątym,
normatywnym można wydzielić mniejsze działy (subdziały), tj. (sub)dział ogólny
i opisowy – poświęcony problematyce z zakresu teoretycznych podstaw etycznoprawnych bezpieczeństwa i obronności; oraz (sub)dział szczegółowy i praktyczny,
rozkładający się na subdział normatywnej etyki bezpieczeństwa i obronności
(i powiązanej z nią aksjologii bezpieczeństwa) czyli sekuretyki16 oraz subdział
prawa bezpieczeństwa. Te dwie nauki normatywne (etyka i prawo) będą zmierzały
do unormowania w płaszczyźnie etycznej i prawnej problematyki bezpieczeństwa,
obronności (oraz aktywności o charakterze ofensywnym). Wypracowane w ramach
tego normatywnego działu odpowiednie normy i wartości zostaną następnie
wpisane w świadomość ludzi, kształtując ich zachowania, charakter i postawy
na rzecz bezpieczeństwa i obronności (a także działań ofensywnych), za sprawą
odpowiednich metod wychowawczych, edukacji i pedagogiki. Tym zajmuje się
szósty dział sekurityki – wychowawczo-edukacyjny. W nim również można
wydzielić dział (subdział) ogólny i opisowy – poświęcony teoretycznym podstawom
wychowania do bezpieczeństwa czy pedagogiki obronnej oraz (sub)dział
szczegółowy i praktyczny, poświęcony wyspecjalizowanym, praktycznym
zastosowaniom zagadnień z zakresu wychowania i edukacji dla bezpieczeństwa
i obronności (obejmujący np. takie mniejsze subdziały czy dyscypliny, jak
dydaktyka bezpieczeństwa, metodyka bezpieczeństwa i obronności itp.). Ostatni,
siódmy dział sekurityki obejmowałby kulturę bezpieczeństwa i obronności (a także
ofensywnego działania). Jest on powiązany z działami wcześniejszymi z tego
obszaru. Kultura bezpieczeństwa wyrasta bowiem m.in. z określonych norm
i wartości przyjętych w społeczeństwie. Dlatego należy ją budować na
odpowiednich normach i wartościach wyznawanych i kształtować za pomocą
metod wychowawczych i odpowiedniej pedagogiki. Naturalnie w dziale kultury
bezpieczeństwa można również wydzielić dwa mniejsze działy (subdziały) – ogólny
i opisowy (poświęcony teoretycznym podstawom) i szczegółowy (związany
z praktycznymi zastosowaniami zagadnień specjalistycznych). Naturalnie,
wymienione w tym trzecim i ostatnim obszarze działy czy dyscypliny mogą być
uprawiane również oddzielnie, poza sekurityką.
Podsumowując, warto powołać do życia dyscyplinę z zakresu nauk
o bezpieczeństwie (tudzież nauk o bezpieczeństwie i obronności), która miałaby
charakter zespołu nauk (a nie jednej nauki) o bezpieczeństwie. W kontekście
metodologii nauk takie podejście jest poprawne. Sekurityka będzie zatem nauką
praktyczną, a dokładniej teoretyczno-praktyczną. Wynika to z zespołowego
charakteru sekurityki, która w swym przedmiocie badań integruje nauki nie tylko

16

Neologizm „sekuretyka” na oznaczenie normatywnej etyki bezpieczeństwa (i obronności) utworzony
został na potrzeby tej pracy na podstawie następującej etymologii: łac. securitas = bezpieczeństwo,
securus = bezpieczny + ethica = etyka z gr. ethos = obyczaj, zwyczaj. Termin „sekuretyka” można
byłoby jeszcze dokładniej zdefiniować jako etykę stosowaną, ustalająca oceny, normy (reguły)
i wartości moralne w dziedzinie działań ludzkich, które mają na celu obronić (ochronić) przed
zagrożeniami, zwalczać je i zapobiegać ich powstawaniu, i w efekcie zapewnić człowiekowi
bezpieczeństwo. Sekuretyka jako nauka filozoficzna (część etyki normatywnej) może też być
uprawiana poza naukami o bezpieczeństwie, w ramach etyki.
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praktyczne, ale i teoretyczne. Naturalnie, wypracowane na gruncie teoretycznych
działów tej zespołowej dyscypliny uzgodnienia, posłużą przede wszystkim
jako naukowa podstawa dla praktycznych zastosowań, wynikających ze
specjalistycznej problematyki dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa. Sekurityka
problematykę tę podejmuje i rozwiązuje w sposób naukowy.
Ukazana w artykule propozycja nowej nauki, ma charakter pewnego zarysu
i postulatu, który będzie jeszcze rozszerzany i poprawiany, przez autora tej
publikacji, a być może również przez innych autorów.
Streszczenie
Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności to nowe dyscypliny
naukowe zatwierdzone w polskim systemie dziedzin i dyscyplin naukowych.
Zastąpiły one zlikwidowane nauki wojskowe. Dyscypliny te są na etapie
kształtowania i w różny sposób postrzegane są przez poszczególnych autorów
i badaczy. Wielu z nich używa też nieformalnej nazwy nauki o bezpieczeństwie
i obronności. Istnieją też propozycje aby przykładowo dyscyplinę naukową nauki
o bezpieczeństwie potraktować jako interdyscyplinarną tudzież transdyscyplinarną,
ale jednak autonomiczną naukę (a nie nauki), na wzór takich samodzielnych
nauk społecznych, jak: politologia (nauka o polityce), socjologia (nauka
o społeczeństwie), psychologia (nauka o psychice) itp. Stąd też pojawiła się
w polskim środowisku naukowym securitologia tudzież sekuritologia czyli nauka
o bezpieczeństwie. Głównym problemem kształtującej się nauki o bezpieczeństwie
(czy nauki o bezpieczeństwie i obronności) jest wielodyscyplinarność tego typu
nauki. Obejmuje ona całość bardzo szeroko zakrojonej problematyki
bezpieczeństwa, która dotyczy wielu naukowych dziedzin i obszarów. Czy jest
to możliwe i poprawne z punktu widzenia metodologii nauk? W tej chwili jest
to podstawowa i najważniejsza kwestia, z zakresu formujących się nauk
o bezpieczeństwie, którą należy rozwiązać. Temu problemowi poświęcono
niniejszy artykuł. Jako pewne rozwiązanie tego problemu można potraktować
autorską propozycję powołania nowej zespołowej dyscypliny z tego zakresu.
Zagadnienie to również zostało ukazane w niniejszym artykule.
Autor publikacji obawia się, że próba opracowania jednej nauki
o bezpieczeństwie jest niepoprawna z punktu widzenia metodologii nauk, mamy
tu bowiem do czynienia z wieloma naukami o bezpieczeństwie (a nie z jedną).
Nawet analiza publikacji z zakresu nauki o bezpieczeństwie (sekuritologii)
pokazuje, że mamy w jej obrębie do czynienia ze zlepkiem różnych nauk. Z drugiej
strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyodrębnić z tychże nauk pewien wspólny,
praktyczny obszar – w tym wypadku bezpieczeństwo i uznać go za jeden, wspólny
przedmiot badań (tudzież przewodni temat). Ta dyscyplina jednak byłaby
nie dyscypliną pojmowaną jako nauka o bezpieczeństwie, ale raczej dyscypliną
rozumianą jako zespół nauk o bezpieczeństwie (obejmującą również zespół nauk
o obronności a także o ofensywnym działaniu). Taką zespołową dyscypliną
o bezpieczeństwie mogłaby być sekurityka oraz uprawiane w jej ramach jako
jej centralne działy (lub ujmowane oddzielnie): defensyka (wraz z defensjologią)
i ofensyka (łącznie z ofensjologią), razem z innymi działami tej postulowanej nauki.
Słowa klucze: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, metodologia
nauk, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe
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Summary
The sciences of security and sciences of defence are the new scientific
disciplines approved by the Polish system of scientific fields and disciplines. These
replaced the disestablished military sciences. These disciplines are still being
formed and perceived variously by particular authors and researchers. Many
of them also use an informal name – the sciences of security and defence. What
is more, there are suggestions to treat, for instance, the sciences of security
discipline as an interdisciplinary or transdisciplinary but, still, autonomous science
(and not sciences), in the fashion of independent social sciences as: political
science (Polish: politology), sociology (the science of society), psychology (the
science of psyche) etc. Hence the occurrence of securitology, that is, the science
of security in Polish academic community. The main issue of the emergent science
of security (or the science of security and defence) is its multidisciplinarity. It covers
the totality of very wide-ranging issue of security which concerns many scientific
fields and areas. Is this possible and proper from the perspective of science
methodology? Currently, it is a fundamental and crucial problem within
the framework of the sciences of security being formed, which should be solved.
The article deals with this problem. The author's proposal of establishing a new
complex discipline in this scope might be perceived as a certain solution to the
problem. The article also presents this issue.
The author is concerned that an attempt of establishing one science
of security is inadequate from the perspective of science methodology since there
are many sciences of security (and not just one). Even the analysis of publications
concerning the science of security (securitology) shows that, within this scope,
one deals with a cluster of different sciences. On the other hand, nothing prevents
one from distinguishing a certain common, practical area within these sciences –
in this case, security – and recognize it as one, common subject of research
(or theme). However, this discipline would not be considered as the science
of security but rather as a complex of sciences of security (including a complex
of sciences of defence and offensive actions). This kind of complex discipline could
be securitics and, practiced within its frameworks as its main branches (or viewed
separately): defensics (together with defensiology) and offensics (together with
offensiology) and other branches of this postulated science.
Key words: sciences of security, sciences of defence, science methodology,
theory of security, national security
Bibliografia
1. Korzeniowski L.F., Securitologia: nauka o bezpieczeństwie człowieka
i organizacji społecznych. Kraków 2008
2. Stępień A.B., Wstęp do filozofii. Lublin 1995
3. Tyrała P., Sekuritologia – bezpieczeństwo kompleksowe: sekuritologiczne,
pedagogiczne i prakseologiczne podejście do systemu bezpieczeństwa.
Rzeszów 2010
4. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 stycznia
2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Monitor Polski
z 21 lutego 2011, nr 14, poz. 149

38
_______________________________________________________________________________________________

39
_______________________________________________________________________________________________

Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI ZE STRONY SŁUŻB
SPECJALNYCH (WYWIADOWCZYCH) ROSJI
Jedną z charakterystycznych cech rozwoju współczesnego świata jest
nieustanny wzrost roli informacji, która obecnie stanowi coraz częściej główną
przesłankę rozwoju wszystkich podstawowych dziedzin życia gospodarczego
i społecznego. Dzisiaj informacja jest bardzo cennym towarem, za zdobycie której
płaci się duże pieniądze. Nielegalne uzyskanie jakiejś technologii, nawet za duże
pieniądze, pozwala zaoszczędzić miliony dolarów na pracach badawczych,
wdrożeniu i doświadczeniach. Dzisiaj dysponowanie aktualną, rzetelną i uzyskaną
(zdobytą) w odpowiednim czasie informacją często decyduje o powodzeniu
lub porażce w dążeniu do określonego celu. Dzisiaj w większości państw
ich bogactwo, stopa życiowa obywateli oraz bezpieczeństwo zależne jest
od informacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań
z jakimi musi się zmierzyć świat, w tym i Polska.
Obecna sytuacja polityczna jak i gospodarcza naszego kraju jest w sferze
zainteresowania operacyjnego większości liczących się na świecie obcych służb
wywiadowczych. Ich aktywność jaką można zaobserwować wynika przede
wszystkim z przynależności naszego kraju do NATO i UE oraz udziału naszych
wojsk w rejonach konfliktów. Ewentualne nieuprawnione ujawnienie czy kradzież
informacji niejawnych oraz innych chronionych prawem danych może spowodować
straty dla bezpieczeństwa narodowego i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji o istniejących i potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa
jest domeną wywiadu.1 Działania wywiadowcze dotyczą również wspierania sił
zbrojnych, które uczestniczą w operacjach poza granicami kraju oraz
przeciwdziałania zamachom na jednostki wojskowe, obiekty lub urządzenia
o znaczeniu obronnym. Również dotyczą one ukształtowania terenu, warunków
pogodowych na terenie w którym przyjdzie im działać. Wywiad wykorzystywany
jest w planowaniu taktyki i strategii wojennej, zarówno w trakcie prowadzenia
wojny jak i w czasie pokoju.
Problematyka informacji z obszaru militarnego i pozamilitarnego jest
zagadnieniem, która od wielu, wielu lat jest w sferze zainteresowań specjalistów
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i cywilnego, dla których poznanie tajemnic
przeciwnika i utajnienie własnych wiadomości stanowi od dawna ceniony czynnik
zwycięstwa lub porażki. Na przykład Siły Zbrojne nie mogą się obejść bez służby
wywiadu wojskowego, który dostarcza im danych w dynamice walki o przeciwniku,
jego zamiarach. Tylko rzetelne dane i dostarczone na czas gwarantują

1

Wywiad to jeden ze sposobów rozpoznania strategicznego polegający na zbieraniu najważniejszych
wiadomości politycznych, wojskowych i gospodarczych.
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wypracowanie trafnych decyzji dowódczych od których zależy niekiedy życie wielu
ludzi.
Od niepamiętnych czasów przywiązywano już duże znaczenie do posiadania
informacji o wojskach innych państw, a także starano się wprowadzić w błąd
potencjalnych przeciwników poprzez podsuwanie fałszywych informacji. Władcy
chcieli posiada informację o poddanych, planowanych przychodach do skarbca,
sąsiednich królestwach. Natomiast poddani wraz z rozwojem edukacji coraz
bardziej interesowali się sytuacją w kraju i zamiarami swoich władców.
Ludzie zajmują się zbieraniem informacji o swoich przeciwnikach już
od czasów biblijnych. Na przykład chiński myśliciel Sun Tuzu już w VI wieku p.n.e.
zwracał uwagę na znaczenie posiadania wszechstronnej wiedzy o przeciwniku.
„Ktoś kto nie zna zamiarów państw ościennych, nie potrafi na czas zabrać
sprzymierzeńców i nie jest świadomy niebezpieczeństw marszów przez góry, lasy,
bagna – nie powinien prowadzić armii”.
Dla uzyskania właściwej informacji, która może przyczynić się do podjęcia
właściwej decyzji w państwach tworzy się służby, których zadaniem jest zbieranie
informacji o przeciwnikach, wprowadzanie dezinformacji2 czy zdobywanie
najnowszych
technologii.
Jedną
z
form
działalności
wywiadowczej
jest szpiegostwo,3 jeden z najstarszych i niebezpiecznych zawodów świata.
Ze szpiegostwem nie mamy do czynienia obecnie, szpiegostwo było od dawien
dawna, jest i będzie do kiedy będzie istniała ludzkość. Bycie szpiegiem to bardzo
niebezpieczna praca, w każdej chwili grozi niebezpieczeństwo, nie wiadomo komu
można zaufać. W tej działalności trzeba być bardzo ostrożnym i nie ufnym
w stosunku do innych nawet współpracowników, gdyż każdy może zdemaskować
agenta, co w najlepszym przypadku kończy się długoletnim więzieniem.
Szpiegiem nie zostaje się z dnia na dzień jest to długi proces i nie każdy może
nim zostać. Typowanie na szpiega trwa od roku do dwóch lat, każdy kandydat
w czasie przygotowań musi przejść szereg sprawdzianów. Już na samym wstępie
kandydat poddawany jest różnym sprawdzianom, np. bada się reakcję po spożyciu
alkoholu, jego wylewność w czasie rozmów, uległość na piękne kobiety. Dobry
szpieg to taki, który zrealizował postawione mu przez centralę zadanie i nie dał się
złapać.
Charakterystycznymi elementami szpiegostwa jest tajność działania poprzez
maskowanie się, działanie w konspiracji pod przykrywką innej legalnej działalności
oraz zdobywanie informacji będących tajemnicą. Inną formą działalności
jest właściwy dobór informacji i przekazywanie ich swoim mocodawcom w sposób
utajniony, zaszyfrowany. Ekspedycja informacji najczęściej następuje poprzez
zakodowanie jej we własnej pamięci i dostarczenie jej właściwej osobie ze struktur
wywiadu, przekazanie jej szyfrem, pismem utajnionym np. napisane białym

2

3

Dezinformacje były stosowane jako jedna z głównych metod działań carskiej tajnej policji Ochrany.
Władze komunistyczne sowieckiej Rosji stosowały dezinformację do walki z przeciwnikami ustroju.
Szpiegostwo to działanie przestępcze dokonywane na szkodę określonego państwa, polegające
na podjęciu pracy na rzecz obcego wywiadu, a zwłaszcza na zbieraniu i przekazywaniu informacji
obcemu wywiadowi lub na ich gromadzeniu i przechowywaniu w celu przekazania obcemu wywiadowi.
Natomiast szpiegiem jest osoba zdobywająca i przekazująca obcemu państwu informacje stanowiące
tajemnicę państwową lub wojskową. P. Thiem, Ochrona informacji niejawnych. Materiały do szkolenia
pracowników. Gdańsk 2003, s. 10
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atramentem, drogą radiową, pocztą dyplomatyczną, za pomocą mikrofilmu czy
za pomocą sieci komputerowych itd.
Na przestrzeni wieków nie wszystkie państwa doceniały znaczenie służb
specjalnych, ale były i nadal są takie, które kładą duży nacisk na działalność służb
specjalnych. Na przykład Rosja carska i bolszewicka, a następnie związek
sowiecki mocno doceniły znaczenie służb i sił specjalnych już około dwieście
lat temu. Od tego czasu stanowiły one podstawę i podporę każdego kolejnego
reżymu rządzącego tym największym państwem świata. Bolszewickie, sowieckie
i rosyjskie służby specjalne aktywnie działały od samego początku swojego
istnienia. Najbardziej znamiennymi przykładami spektakularnych akcji szpiegowskich wywiadu sowieckiego było m.in. zdobycie w latach czterdziestych
XX wieku amerykańskiej technologii produkcji bomby atomowej, a następnie
wodorowej. W latach sześćdziesiątych zdobycie niektórych francusko-brytyjskich
technologii naddźwiękowego samolotu Concorde, które później zastosowano m.in.
w samolocie Tu-144, który był produkowany w ZSSR.
Służby sowieckie (rosyjskie) oprócz prowadzenia spektakularnych akcji
szpiegowskich, równolegle walczyły ze swoimi przełożonymi o uniezależnienie się
i zajęcie dominującej pozycji w państwie. Służby te cechuje mniejszy niż gdzie
indziej szacunek do życia, a szczególnie do życia własnych obywateli. Służby
te bardzo rygorystycznie zwalczały i nadal zwalczają nie wygodnych dla władzy
Kremla obywateli. Tak właśnie stracił życie Aleksander Litwinienko4 w Londynie,
któremu do herbaty podano silnie radioaktywny i toksyczny izotop polonu 210.
Wywiad rosyjski bardzo mocno zakotwiczył się w naszym kraju.5 Rosjanie od
dawna interesowali się naszym krajem, gdyż Polska jest dla nich zbyt ważnym
miejscem na mapie Europy. Zainteresowanie Polską z każdym rokiem wzrasta,
gdyż jesteśmy dla służb rosyjskich bardzo ważnym „oczkiem w głowie” pośród
pozostałych krajów postkomunistycznych środkowej Europy. Rosyjskie służby
w Polsce werbują ludzi, wyciągają tajemnice, podsłuchują, filmują wszystko,
co przydać im się może dziś lub w przyszłości. Ze względu na przynależność
do NATO i nasze bliskie związki z USA głównie na płaszczyźnie wojskowej
zainteresowanie naszym krajem jest bardzo duże. Jesteśmy też widziani jako
jedno z ważnych ogniw w globalnej polityce światowej. Dlatego wywiad rosyjski
interesuje się w Polsce wszystkim, a przede wszystkim sprawami wojska, planami,
reformą w SZRP, sprzętem, kadrą, szkoleniem, obiektami otwieranymi
i zamykanymi, widocznymi i ukrytymi, agendami wojskowymi itd.
Innym obszarem ich działalności szpiegowskiej jest gospodarka w jej
wszystkich aspektach i we wszystkich dziedzinach, ale najbardziej Rosjan
interesuje szeroko pojęta energetyka w tym kwestie węgla, gazu oraz rynek paliw.
Począwszy od produkcji, poprzez eksport i import, a skończywszy na handlu
wewnętrznym. Ostatnio służby Rosji interesują się budową naszego gazo portu
w Świnoujściu oraz gazem łupkowym, gdyż obie inwestycje są konkurencją dla

4

5

A. Litwinienko podpułkownik KGB/FSB, występował przeciw polityce prowadzonej przez prezydenta
Rosji Władimira Putina, szczególnie w odniesieniu do Czeczenii. W maju 2001 r. wyjechał z Rosji
uzyskał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii.
Na koniec 2010 r. w Polsce według Szefa ABW Bondarczyka działało około 300 szpiegów, o których
nasz wywiad wie.
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gazu ziemnego6 sprowadzanego z Rosji. Rosja dąży za wszelką cenę aby
ograniczyć do minimum nasze bezpieczeństwo energetyczne, a także osłabić
nasze służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze poprzez zinfiltrowanie naszego
kraju agentami rosyjskimi.
Kolejnym filarem działalności wywiadu rosyjskiego na terenie Polski jest
polityka, we wszystkich jej wymiarach i przejawach. Politycy nasi są inwigilowani
przez Rosjan niemal w równym stopniu, jak wojskowi czy cywilni wybitni specjaliści
w sprawach nowoczesnych, elektronicznych technologii czy innych ważnych
tajemnic gospodarczych. Wywiad rosyjski szczególnie interesuje się napięciami
politycznymi w naszym kraju, które mogły by wykorzystać do destabilizacji państwa
polskiego. Ostatnia afera podsłuchowa najważniejszych osób w państwie daje
dużo do myślenia, kto za tym stoi? W okresie gdy Polska starała się o integrację ze
strukturami europejskimi służby specjalne Rosji próbowały infiltrować elity polskiej
władzy, aby utrudnić integrację naszego kraju ze strukturami europejskimi.7
Rosyjscy agenci występują w najróżniejszych rolach i pod różnymi
przykrywkami. Często występują na paszportach dyplomatycznych jako
biznesmeni, pracownicy naukowi, stypendyści, dziennikarze, ale też pracownicy
przedstawicielstw handlowych, piloci wycieczek, stewardesy i piloci samolotów,
kierowcy tirów. Działalność rosyjskich szpiegów była również często maskowana
za pomocą spółek handlowych z udziałem kapitału rosyjskiego, które powstały na
początku lat 90. Znaleźli się wśród nich rosyjscy wojskowi. Spółki te działały przede
wszystkim w zachodniej Polsce, gdzie wcześniej stacjonowały rosyjskie wojska
np. Legnica. Niejednokrotnie łatwo wchodziły w obszary działalności związane
z wojskiem. To one oferowały swoją pomoc polskim firmom zajmującym się tzw.
obrotem specjalnym. Nieprzypadkowo też wielu polskich potentatów w tej branży
korzystało z pomocy firm rosyjskich.
Agenci KGB i GRU byli ulokowani w Sejmie RP, we wszystkich
ministerstwach, a nawet w Kancelarii Prezydenta i premiera. Wszyscy agenci
to świetnie wyszkoleni, za nim zostaną wrzuceni na tzw. „głęboką wodę”,
przechodzą wielokrotne próby, mające uodpornić ich nie tylko na stres, ale przede
wszystkim na przejście na inną stronę tzw. przewerbowanie. W Polsce rosyjskim
agentom działa się znacznie łatwiej niż np. w krajach Zachodu, ponieważ znają
realia naszego kraju. Większość z nich za czasów PRL-u funkcjonowała tutaj
wykonując różne funkcje cywilne i wojskowe. Mają również tutaj uśpione
znajomości z czasów PRL-u. Generalnie głównym obszarem działania wywiadu
rosyjskiego w Polsce to dezinformacja, inspiracje i dywersja.
„Polska jest dla rosyjskiego wywiadu niesłychanie interesującym obiektem.
Wywiad wpływa na polskie władze poprzez kontakty, także te z przeszłości, przez
które nasz wywiad stara się rozprzestrzeniać pewne informacje”.8
Musimy pamiętać, że jeszcze ponad 20 lat temu grupa funkcjonariuszy KGB
w Polsce liczyła zwykle kilkadziesiąt osób. Kierował nią przeważnie oficer
w stopniu generała, przebywający w Polsce pod przykrywką pierwszego sekretarza
ambasady ZSRR lub radcy prawnego ambasady.

80% gazu ziemnego, jakie Polska sprowadza obecnie, pochodzi z terenów Rosji.
A. Kubiak, Wołk, Minister alarmuje, „Gazeta Wyborcza” z 17 lutego 1997 r.
8
Wypowiedź Siergieja Trietiakowa byłego oficera wywiadu rosyjskiego, a obecnie pracującego dla
rządu USA.
6
7
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Oficerowie KGB od czasu zakończenia drugiej wojny światowej czuli się u nas
jak prawowici władcy. Bo to oni budowali po wojnie nasze służby i przez lata
zajmowali w nich wysokie stanowiska zarówno w wywiadzie jak i kontrwywiadzie.
Sowieckie służby specjalne (KGB9 i GRU) utworzyły i ściśle kontrolowały wojskowe
służby specjalne PRL-u. Tak było w latach czterdziestych i nie uległo
to zasadniczej zmianie do 1989 r. Po „październikowej odnowie” nieco dyskretnie
usunęli się w cień, ale nasze służby były im w dalszym ciągu w pełni
podporządkowane. Do czasu przemian ustrojowych tj. do 1989 roku dostęp
do urzędników polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) nie był dla
nich żadną przeszkodą, gdyż drzwi wszystkich gabinetów były dla nich zawsze
otwarte. Oficjalnie wiadomo, że ówczesne służby radzieckie do 1991 roku działały
w Polsce w czterech wymiarach.
KGB, które miało swoich oficjalnych przedstawicieli w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, natomiast GRU w Ministerstwie Obrony Narodowej. Również
oficjalnie swoje służby miały grupy wojsk sowieckich do czasu stacjonowania
w Polsce. Czwartą grupę stanowiła niezidentyfikowana do dnia dzisiejszego,
agentura zwerbowana i prowadzona latami przez rezydentury KGB, GRU i służby
grupy wojsk sowieckich stacjonujących na terytorium Polski.
W ostatnich latach stacjonowania w Polsce jednostek Armii Radzieckiej, GRU
i KGB intensywnie pozyskiwały agenturę i zbierały informacje o obywatelach
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po rozpadzie związku sowieckiego służby wywiadowcze10 po reorganizacji
dalej zaczęły działać ale już dla Rosji, z takimi samymi celami i technikami
operacyjnymi. Nakierowane zostały na ciągłe zdobywanie użytecznych informacji
oraz na uzyskanie możliwości niejawnego wpływu na działanie instytucji innych
państw, a także prowadzenia tajnego rozpoznania osób cele wytypowania
kandydatów do werbunku. Na nowo powstałe służby wywiadowcze Federacji
Rosyjskiej składają się Służba Wywiadu Zagranicznego FR,11 organy wywiadu
Ministerstwa Obrony,12 organy wywiadu Federalnej Agencji Łączności i Informacji
Rządowej przy Prezydencie FR.
Trwająca na Ukrainie tzw. wojna hybrydowa uaktywniła nowe formy działania,
m.in. wojnę informacyjną i propagandę na forach internetowych pod nadzorem
rosyjskich służb specjalnych, którą wykonuje m.in. Centrum Badań Internetowych
w Moskwie. Centrum to zatrudnia pracowników na masową skalę, którzy niczym

W 1991 roku KGB rozwiązano po rozpadzie ZSRR. W to miejsce powołano Służbę Wywiadu
Zagranicznego (SWZ FR). Podstawą prawną działalności SWZ jest ustawa federalna z 1996 r. SWZ
poza granicami kraju utrzymuje swoje rezydentury oparte na placówkach dyplomatycznych
i konsularnych oraz przedstawicielstwach handlowych.
10
Po likwidacji ZSRR KGB działała jeszcze do grudnia 1991 roku, która następnie została
przeformowana zarządzeniem prezydenta FS Borysa Jelcyna nr 293 z 18.12.1991 r. na Służbę
Wywiadu Zagranicznego.
11
Służba wywiadu zagranicznego prowadzi swoją działalność wywiadowczą w celu zapewnienia
niezbędnych informacji wywiadowczych prezydentowi, Zgromadzeniu Federalnemu i rządowi
do podjęcia decyzji politycznych, ekonomicznych, wojskowo – strategicznych oraz w celu zapewnienia
warunków sprzyjających do realizacji efektywnej polityki bezpieczeństwa Rosji.
12
Organy wywiadu Ministerstwa Obrony działają w sferze wojskowej, wojskowo-politycznej, wojskowotechnicznej, wojskowo-ekonomicznej i ekologicznej.
9
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innym się nie zajmują tylko tworzeniem fałszywych informacji i wysyłanie ich przez
Internet. Jest to po prostu fabryka fałszu i dezinformacji.
Kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w wyniku
prowadzonych działań operacyjno-rozpoznawczych w 2014 r. potwierdził
utrzymywanie się wysokiej aktywności rosyjskich służb wywiadowczych na
kierunku polskim. Przedsięwzięcia tych służb były uwarunkowane m.in. konfliktem
na Ukrainie, a szczególnie były podporządkowane strategii propagandowej władz
na Kremlu. Ukierunkowane były na dyskredytację stanowiska Polski i innych
państw członkowskich NATO w kwestii kryzysu ukraińskiego, a także
na akcentowanie polsko-ukraińskich skomplikowanych doświadczeń historycznych
w celu wywoływania antagonizmów pomiędzy Ukraińcami a Polakami.
Innym ważnym elementem rosyjskiej aktywności było uwypuklanie i niekiedy
także kreowanie podziałów wśród państw UE oraz NATO. Eksponowano wszelkie
antyunijne i antyamerykańskie wypowiedzi, zwłaszcza eurosceptycznych 13
polityków z poszczególnych państw członkowskich UE oraz głosy krytykujące
możliwość zaostrzania polityki wobec Federacji Rosyjskiej, w tym nakładania
kolejnych sankcji. Do realizacji tego typu przedsięwzięć Rosjanie wykorzystywali
zarówno rosyjskie media, jak i obywateli RP reprezentujących prorosyjską postawę
i w niektórych przypadkach opłacanych przez instytucje Federacji Rosyjskiej. Miały
one wielopłaszczyznowy charakter i były realizowane m.in. przy wykorzystaniu
ogólno dostępnego internetu.
Jednym z aspektów wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję pod wodzą
Putina jest próba kształtowania prorosyjskich oraz antyukraińskich poglądów wśród
polskiej opinii publicznej za pośrednictwem internetowych blogów, portali
i serwisów informacyjnych. Do tych działań wykorzystywane są osoby, które
działają na konkretne zlecenie i opłacane są za wykonaną pracę, między innymi
za zamieszczanie wpisów, komentarzy ukazujących odpowiednie osoby do tego
wybrane i przedstawiane w odpowiednio sfabrykowanym fakcie. Również do tych
działań wykorzystywane są osoby tzw. useful idiots, które prowadzą profile
społecznościowe, blogi osobiste, na których zamieszczane są pożądane teksty
oraz inne osoby inspirowane do powielania dezinformacji.
Pożądane informacje i komentarze pisane są według podobnego szablonu,
zwykle mają obszerną treść i są wysoko oceniane przez innych użytkowników.
Opinie stojące w opozycji do treści zleconych są źle oceniane przez kolejnych
„dyskutantów”. Wpisy w znacznym stopniu są kopią poprzednich, zamieszczanych
na innych portalach, często w niewielkim, sekundowym odstępie czasu.14
Przejawem rosyjskiej aktywności była działalność na terytorium naszego kraju
obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadając rozbudowane kontakty wśród
przedstawicieli polskiej klasy politycznej, a także w strukturach UE, starali się
wykorzystywać je do sondowania opinii w sprawach kluczowych z punktu widzenia
rosyjskich interesów. Ponadto Rosjanie wraz z wybuchem konfliktu na Ukrainie
aktywnie zaangażowali się w działania wspierające przedsięwzięcia inspiracyjno-

Eurosceptycy to politycy, którzy negują zasadność członkostwa poszczególnych państw w UE,
niektóre elementy polityki UE jej mechanizmy takie jak wspólna polityka rolna czy liberalizm,
krytycznie nastawieni do funkcjonowania Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej.
14
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2014 r., www.cert.gov.pl (pobrano
18.12.2015 r.)
13
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propagandowe. Uczestniczyli w projektach kreujących jednoznacznie pozytywny
wizerunek Rosji, a zarazem ukazujących w negatywnym świetle oponentów polityki
Kremla. ABW obserwowała przy tym zjawisko zwiększonych wysiłków ze strony
różnych instytucji Federacji Rosyjskiej na rzecz konsolidacji i aktywizacji w naszym
kraju środowisk prorosyjskich.15
Szpiedzy są byli i będą. Szpiegują wszyscy dla zdobycia informacji, nawet
i nasi sojusznicy. Central Intelligence Agency (CIA)16 podsłuchiwała kanclerz
Niemiec Panią Merkel, prezydenta Francji oraz innych przywódców europejskich,
a także pracowników centrali ONZ i prezydenta Meksyku.
W lutym 2009 roku ABW zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej
podejrzanego o działalność na rzecz wywiadu wojskowego GRU. Zatrzymany
od kilku lat mieszkał w Polsce i działał na szkodę naszego kraju. Również
w 2014 r. ABW ustaliła i zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP
narodowości rosyjskiej, który jest podejrzewany o współpracę z wywiadem
wojskowym Federacji Rosyjskiej ─ GRU. Natomiast w październiku 2014 r. uznano
za persona non grata dwóch rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działania
niezgodne ze statusem dyplomatycznym, za co zostali wydaleni z Polski.
Do współpracy z wywiadem rosyjskim jako szpieg poszedł podpułkownik Wojska
Polskiego, który z MON wynosił tajne informacje i przekazywał je rezydentom
GRU.
Należy tutaj przywołać fakt, że wojska rosyjskie opuszczając terytorium
naszego kraju dobrze zabezpieczyły się w zakresie dalszego wpływu na nasze
służby informacyjne tworząc tzw. uśpione agentury, które w każdej chwili mogą być
uruchomione gdy na terenie Polski nie będzie już Armii Radzieckiej. W związku
z powyższy musimy być bardzo ostrożni i wyczuleni na działalność obcych
wywiadów, które za wszelką cenę będą chcieli pozyskiwać informacje dla nich
niezbędne. Najlepszym zabezpieczeniem przed penetracją wywiadu obcego jest
właściwa ochrona miejsca pracy, zamieszkania i powierzonych dokumentów
zawierających informacje tajne czy handlowe, przy pomocy środków technicznych
i wyspecjalizowanych służb. Wszelkie instytucje państwowe i prywatne, które mają
do czynienia z informacjami niejawnymi powinny przeszkalać swoich pracowników
z ochrony informacji co im wolno, a co nie wolno, jak mają się zachować
w sytuacjach gdy dojdzie do penetracji obiektu bądź zachodzi podejrzenie, że dana
osoba z którą mamy w danej chwili kontakt jest osobą nie pożądaną, która
za wszelką cenę chce zdobyć od nas informacje. Każdy pracownik powinien
wiedzieć, komu powinien zgłosić taki incydent.
Z doświadczenia wiemy, że najlepsze procedury bezpieczeństwa jakie
zastosujemy okażą się nieskuteczne, gdy zawiedzie człowiek. To od człowieka
zależy najwięcej. W związku z powyższym jednym z zadań służb specjalnych
naszego państwa jest zapewnienie ochrony przed działaniami wywiadowczymi
obcych państw w tym i Rosji.

15
16

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r., ABW. Warszawa 2015, s. 15
CIA jest amerykańską agencją rządową, która zajmuje się pozyskiwaniem i analizą informacji
o zagrożeniach rządowych, konsorcjach i osobach indywidualnych. Została założona w 1947 przez
prezydenta Trumana.
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Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że współcześnie dzięki takim
zdobyczom techniki jak podsłuch satelitarny, obcy wywiad może również prowadzić
swoją działalność wywiadowczą nie opuszczając terytorium własnego państwa.
Streszczenie
Dzisiaj dysponowanie aktualną, rzetelną i uzyskaną (zdobytą) oraz
dostarczoną w odpowiednim czasie informacją możne w jednej chwili
zadecydować o powodzeniu lub porażce w dążeniu do określonego celu.
Pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji o istniejących i potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa
jest domeną wywiadu. Problematyka informacji z obszaru militarnego
i pozamilitarnego jest zagadnieniem, która od wielu, wielu lat jest w sferze
zainteresowań specjalistów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i cywilnego,
Jedną z form działalności wywiadowczej jest szpiegostwo, jeden
z najstarszych i niebezpiecznych zawodów świata, który w niektórych państwach
jest bardzo mocno i pieczołowicie pielęgnowany od dawien dawna. Przykładem
jest tutaj Rosja carska, Związek sowiecki i obecna Rosja „Putina”, która posiadała
i posiada bardzo mocno rozbudowany wywiad, który bardzo mocno zakotwiczył się
w naszym kraju. Szpiedzy rosyjscy penetrują wszystkie dziedziny naszego życia.
W ostatnich latach doszło do wysokiej aktywności rosyjskich służb wywiadowczych
na kierunku polskim.
Słowa klucze: zagrożenia bezpieczeństwa, polski wywiad rosyjski,
szpiegostwo, informacji, dezinformacji, gospodarki, agenci KGB i GRU, Internet
Research Center w Moskwie
Summary
Today, the availability of current, reliable and acquired (acquired) and
delivered in a timely manner information can be instantly decide the success
or failure in the quest for a particular purpose.
Acquisition, collection, analysis, processing and transmission of information on
existing and potential threats to national security is the domain of intelligence. The
issue of information from the military and nonmilitary is an issue that for many,
many years is of interest to specialists in intelligence and counterintelligence,
military and civilian,
One of the forms of intelligence activities is spying, one of the oldest
and dangerous occupations in the world, which in some countries is very tight
and carefully nurtured since time immemorial. An example is here Tsarist Russia,
the Soviet Union and current Russia, “Putin”, which had and has a very strongly
developed intelligence, which is very strongly anchored in our country. Russian
spies penetrate all areas of our lives. In recent years there has been a high activity
of Russian secret services on the Polish.
Key words: security threats interview Russian, espionage, information,
disinformation, economy, agents of the KGB and GRU, Internet Research Center
in Moscow
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NIEUPRAWNIONE POSŁUŻENIE SIĘ CUDZĄ KARTĄ PŁATNICZĄ
W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI W TECHNOLOGII ZBLIŻENIOWEJ –
PROBLEMATYKA SUBSUMPCJI ZACHOWANIA SPRAWCY POD
WŁAŚCIWY PRZEPIS USTAWY KARNEJ
1. Wstęp
W ciągu ostatniej dekady światowy rynek płatności doświadczył
fundamentalnych zmian. Wprawdzie karty płatnicze są instrumentem doskonale
znanym już od dziesięcioleci, jednak przez długi czas płatności detaliczne,
szczególnie obejmujące transakcje na niewielkie kwoty, pozostawały zdominowane
przez gotówkę. Działo się tak przede wszystkim z uwagi na długi – wobec zapłaty
gotówką – czas trwania transakcji, uciążliwe dla klientów korzystanie
z instrumentów elektronicznych (np. przez konieczność złożenia podpisu lub
wpisania kodu PIN) oraz ograniczoną akceptację płatności niskokwotowych przez
sprzedawców.1
W wyniku rozwoju nowych technologii umożliwiających dokonywanie płatności
metodą zbliżeniową opisane problemy zostały bądź wyeliminowane bądź znacznie
zredukowane. Coraz więcej podmiotów uczestniczących w obsłudze gotówki dąży
też do redukcji kosztów działalności przez zachęcanie sprzedawców
i konsumentów do stosowania instrumentów elektronicznych zamiast drogiego
w zarządzaniu pieniądza gotówkowego.2 Może to zaobserwować praktycznie
każdy posiadacz karty płatniczej, albowiem obecnie większość banków wraz
z upływającym terminem ważności karty zamienia ją klientowi na kartę
wyposażoną w technologię umożliwiającą płatności zbliżeniowe.
Polska nie pozostaje tu odosobniona, co więcej uznawana jest za jednego
z europejskich liderów w zakresie wdrażania technologii zbliżeniowej. Począwszy
od 2007 roku, gdy zaczęto ją wprowadzać, liczba kart zbliżeniowych w Polsce
gwałtownie rośnie. Narodowy Bank Polski już w 2012 roku szacował, że w jego
połowie w użyciu znajdowało się około 11,5 mln kart zbliżeniowych, co stanowiło
niemal jedną trzecią wszystkich kart płatniczych.3 Z analogicznego raportu z roku
2015 wynika natomiast, że już 4 na 5 kart płatniczych pozwala na szybkie
transakcje zbliżeniowe. Oznacza to, że w moduł komunikacji bezstykowej
wyposażonych jest około 27,7 mln kart znajdujących się w obiegu.4
Oczywiście tak dalece posunięte rozpowszechnienie kart zbliżeniowych nie
mogło nie znaleźć przełożenia na kroniki kryminalne. Obecnie trudno byłoby
znaleźć jednostkę Policji, prokuratury lub sąd powszechny, w których nie zetknięto

J. Kunkowski, Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie, „Copernican Journal of Finance
& Accounting”, 2013, nr 2, s. 108
Ibidem
3
Totalmoney.pl – Raport – płatności zbliżeniowe w Polsce, http://www.totalmoney.pl/artykuly/53167,
karty-kredytowe,raport---platnosci-zblizeniowe-w-polsce,1,1
4
Bankier.pl – Ważny moment dla kart zbliżeniowych w Polsce, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Waz
ny-moment-dla-kart-zblizeniowych-w-Polsce-7280849.html
1

2
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się z zachowaniem polegającym na nieuprawnionym posłużeniu się cudzą kartą
płatniczą w celu realizacji transakcji zbliżeniowych. O ile jednak rozwój technologii
oraz infrastruktury umożliwiającej płatności zbliżeniowe jest w Polsce imponujący,
to już rozwój legislacyjny pozostaje w tym obszarze martwy, przynajmniej
w dziedzinie prawa karnego. Organy powołane do ścigania oraz sądzenia
sprawców takich zachowań nadal muszą się poruszać w obrębie przepisów
stworzonych jeszcze w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, które niedostatecznie
przystają do najnowszych osiągnięć w dziedzinie płatności elektronicznych.
W efekcie praktyka stosowania prawa w tym obszarze jest zróżnicowana
i w żadnym z przyjmowanych rozwiązań nie jest pozbawiona wad i nasuwających
się wątpliwości. W chwili powstawania niniejszego opracowania, pomimo
powszechności zjawiska i braku jednolitości w zakresie stosowania prawa, problem
nie doczekał się jeszcze rozwiązania na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego
ani szerszej analizy w doktrynie. Artykuł ten stanowi zatem próbę nakreślenia
podstawowych problemów wynikających z opisywanego zjawiska, udzielenia
odpowiedzi na najistotniejsze pytanie dotyczące prawidłowej subsumcji
zachowania sprawcy pod właściwy przepis ustawy karnej i wątpliwości
dotykajacych poszczególnych propozycji rozwiązań.
2. Rozbieżności w zakresie stosowanych kwalifikacji prawnych
Zachowanie sprawcy polegające na nieuprawnionym posłużeniu się cudzą
kartą płatniczą w celu realizacji transakcji zbliżeniowej, niezależnie od sposobu,
w jakim uprzednio wszedł on w jej posiadanie, w szczególności czy kartę taką
ukradł lub czy też przykładowo znalazł, jest w praktyce orzeczniczej traktowane
dwojako.
Wedle pierwszej z przyjmowanych koncepcji, zachowanie takie uznawane jest
za kradzież pieniędzy znajdujących się na rachunku bankowym, z którym karta jest
powiązana. Rozwiązanie to prawdopodobnie najbliższe jest intuicyjnemu odczuciu
pokrzywdzonego, z którego punktu widzenia takie działanie skutkuje po prostu
„zniknięciem” określonej sumy pieniężnej z jego rachunku bankowego.
W koncepcji tej zaczęto jednak dostrzegać – o czym będzie szczegółowo mowa
w dalszej części opracowania – istotne problemy prawne,
W związku z powyższym w praktyce orzeczniczej zrodziła się druga
koncepcja
nakazująca
traktować
takie
zachowanie
jako
oszustwo,
tj. doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy
czym charakterystyczne dla oszustwa wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie
błędu miałoby dotyczyć uprawnienia sprawcy do posługiwania się cudzą kartą
zbliżeniową.
Dylemat które z powyższych rozwiązań jest prawidłowe, ewentualnie czy
oba obarczone są wadami, których występowanie wyklucza ich stosowanie, nie ma
charakteru rozważania wyłącznie akademickiego, albowiem jego rozstrzygniecie
ma kolosalne znaczenie dla praktycznej odpowiedzialności sprawcy.
Jak wynika z art. 119 § 1 k.w.5 kradzież rzeczy ruchomej, jeżeli jej wartość nie
przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia stanowi wykroczenie. W przypadku

5

Ustawa z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 1094, 1485, 1634, 1707
z późn. zm.)
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przekroczenia wskazanej wartości przedmiotu kradzieży, stanowi już ona
przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.6 Mając na uwadze, iż transakcje zbliżeniowe co do
zasady są realizowane do kwoty 50 zł, w przypadku przyjęcia pierwszej
z omawianych koncepcji, pojedyncza bezprawna transakcja tego rodzaju lub nawet
kilka z nich, lecz o łącznej wartości nie przekraczającej ¼ minimalnego
wynagrodzenia, stanowiłoby wyłącznie wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.
Przestępstwem z art. 278 § 1 k.k. byłoby wówczas tylko wiele zachowań sprawcy,
dokonującego szeregu płatności zbliżeniowych na łączną kwotę przekraczającą
¼ minimalnego wynagrodzenia i to tylko pod warunkiem, iż zachowania
te dawałyby się objąć konstrukcją czynu ciągłego z art. 12 k.k., tj. gdy transakcje
zbliżeniowe byłyby realizowane w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry
powziętego przez sprawcę zamiaru.
Całkowicie odmiennie kształtuje się odpowiedzialność sprawcy w przypadku
przyjęcia, iż bezprawne posłużenie się przez niego cudzą kartą płatniczą
do realizacji płatności zbliżeniowej stanowi oszustwo. Przedmiotowy typ czynu
zabronionego, kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k., nie jest bowiem objęty
kontrawencjonalizacją i stanowi zawsze przestępstwo, niezależnie od wysokości
wyrządzonej szkody. W takim wypadku przestępstwem mogłaby być nawet jedna
transakcja zbliżeniowa na dowolną kwotę.
Zanim podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli
tak to która z powyższych koncepcji zasługuje na aprobatę, konieczne jest jednak
bliższe rozważenie charakteru prawnego transakcji realizowanych przy użyciu kart
płatniczych, w tym również przy zastosowaniu technologii zbliżeniowej.
3. Podstawowa charakterystyka prawna transakcji realizowanych
kartami płatniczymi
Przybliżenie charakteru prawnego transakcji wykonywanych za pomocą kart
płatniczych wymaga uprzedniego odwołania się do kilku podstawowych pojęć
i definicji dotyczących samych kart płatniczych i wykonywanych za ich pomocą
operacji finansowych.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych7
określa ona podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji
płatniczych przy użyciu kart płatniczych. Ustawa ta zawiera m.in. definicję karty
płatniczej, za którą zgodnie z art. 2 pkt. 15a ustawy uznaje się kartę uprawniającą
do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za
pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez
akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków. Nie zagłębiając
się szczegółowo w zawarte w cytowanym przepisie pojęcia, z których każde jest
odrębnie definiowane przez art. 2 ustawy, na potrzeby niniejszego opracowania
wystarczające będzie stwierdzenie, iż karty płatnicze spełniają dwojakie funkcje:
uprawniają do wypłaty gotówki (co także pozostanie poza tematyką artykułu) oraz
umożliwiają składanie zleceń płatniczych.
W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych działalność w zakresie
świadczenia usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie przez dostawców

6
7

Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997 r, nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Dz.U. z 2011 r., nr 199 poz. 1175 z późn. zm.
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usług płatniczych, którymi z kolei mogą być wyłącznie podmioty wymienione
w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy. Wprawdzie katalog podmiotów uprawnionych
do świadczenia usług płatniczych jest zamknięty, to jednak jest on zarazem dość
szeroki, obejmuje bowiem 10 kategorii podmiotów. Ponownie w ramach
niniejszego opracowania nie sposób odnosić się do możliwych niuansów
związanych z użytkowaniem – w tym bezprawnym – kart płatniczych wydawanych
przez różnych dostawców. Dla uproszczenia należy skupić się na operacjach
realizowanych przez zdecydowanie najbardziej popularnych dostawców usług
płatniczych czyli tych wykonywanych przez banki.
Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe,8
karty płatnicze są jednym z przykładowych instrumentów służących do
przeprowadzania bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych. W myśl art. 63 ust. 1 tej
ustawy rozliczenia takie mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków,
jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada
rachunek bankowy.
Tym sposobem aby dopełnić charakterystykę prawną zdecydowanej
większości transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych należy finalnie
odwołać się do art. 725 k.c.,9 który stanowi, iż przez umowę rachunku bankowego
bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub
nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa
tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.
W tym miejscu należy podkreślić, iż w orzecznictwie i doktrynie prawa
cywilnego zdecydowanie przeważa pogląd, iż środki pieniężne znajdujące się na
rachunku bankowym nie stanowią własności posiadacza tego rachunku lecz
samego banku, posiadaczowi zaś przysługuje jedynie roszczenie wobec banku
o ich zwrot na każde jego żądanie.10 Sąd Najwyższy wskazywał w tym zakresie,
iż posiadacz rachunku bankowego z chwilą wpłaty pieniędzy do banku traci
ich własność na rzecz banku, a nabywa roszczenie o zwrot takiej samej ich
wartości w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rzecz swoją lub osoby
trzeciej.11 Stanowisko to Sąd Najwyższy następnie podtrzymywał.12
Najistotniejszą konsekwencją powyższych rozważań jest konstatacja,
iż nieuprawnione posłużenie się przez sprawcę cudzą kartą płatniczą w celu
realizacji płatności – w tym przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej, stanowi
w istocie bezgotówkowe rozliczenie pieniężne, którego skutkiem jest dokonanie
zmiany stanu wierzytelności jaka przysługuje posiadaczowi rachunku wobec
banku.13 W każdym bądź razie wbrew pozorom w takim wypadku sprawca
nie rozdysponowuje środkami pieniężnymi posiadacza rachunku bankowego lecz
samego banku, a zarazem wierzytelnością przysługującą temuż posiadaczowi
rachunku wobec banku.

Dz.U. z 1997 r, nr 140 poz. 939 z późn. zm.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r, poz. 121, 827 z późn. zm.)
10
A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, 2013. Komentarz do art. 50, teza 1
11
Wyrok SN z 13.02.2004 r, sygn. IV CK 40/2003, Lex Polonica nr 405194
12
Wyrok SN z 04.10.2007 r, sygn. V CSK 255/2007, Lex Polonica nr 1608467
13
M. Porzycki (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe – komentarz. T. I. s. 554
8
9
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4. Nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji
płatności w kontekście znamion art. 119 § 1 k.w. i art. 278 § 1 k.k.
Do ustawowych znamion wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. należy kradzież lub
przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy ruchomej jeżeli jej wartość nie przekracza
¼ minimalnego wynagrodzenia. Z uwagi na to, iż do przywłaszczenia niezbędne
jest uprzednie posiadanie cudzej rzeczy przez sprawcę,14 pozostaje ono poza
zakresem rozważań dotyczących nieuprawnionego posługiwania się cudzą karta
płatniczą w celu realizacji transakcji zbliżeniowej. Przedmiotem działania sprawcy
takiego zachowania nie jest bowiem sama karta płatnicza lecz środki znajdujące
się na rachunku bankowym z nią powiązanym. Sam fakt dysponowania przez
sprawcę cudzą kartą płatniczej, niezależnie od tego jak wcześniej wszedł w jej
posiadanie, nie jest jeszcze równoważny z posiadaniem tych środków pieniężnych,
tym samym nie może być mowy o ich przywłaszczeniu.
Odnośnie znamienia kradzieży nie jest ono przez kodeks wykroczeń
definiowane, co oznacza, że do rozumienia jego znaczenia należy się odwołać
wprost do art. 278 § 1 k.k.15 Dalsza część rozważań będzie zatem wspólna
zarówno dla art. 119 § 1 k.w. jak i art. 278 § 1 k,k.
Przedmiotem czynności wykonawczej zarówno w wypadku art. 119 § 1k.k. jak
i art. 278 § 1 k.k. jest cudza rzecz ruchoma. Pojęcie rzeczy ruchomej zarówno na
gruncie kodeksu wykroczeń jak i kodeksu karnego zostało poszerzone przez
odpowiednio art. 47 § 7 k.w. oraz art. 115 § 9 k.k., zgodnie z którymi rzeczą
ruchomą jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz
dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający
obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie
uczestnictwa w spółce. Jakkolwiek zakres znaczeniowy pojęcia rzeczy ruchomej
uległ w ten sposób istotnemu rozszerzeniu, to nie ulega wątpliwości, iż wciąż nie
jest on tak szeroki jak pojęcie mienia i nie obejmuje praw majątkowych,16 w tym
w szczególności nie obejmuje wierzytelności.
W tym miejscu nasuwa się zatem pierwsza istotna uwaga. Skoro jak
już zostało stwierdzone, transakcja wykonana przy użyciu karty płatniczej
powoduje po stronie posiadacza rachunku zmianę stanu wierzytelności jaka
przysługuje mu wobec banku, to przynajmniej z perspektywy tegoż posiadacza
rachunku w wyniku nieuprawnionego posłużenia się jego kartą przez inną osobę
wcale nie dochodzi do zaboru rzeczy ruchomej, a jedynie do pomniejszenia
wysokości wierzytelności czyli prawa majątkowego pozostającego poza zakresem
ochrony art. 119 § 1 k.w. i art. 278 § 1 k.k. Wprawdzie nie oznacza to jeszcze,
że nie jest spełnione zawarte w tych przepisach znamię przedmiotu czynności
wykonawczej, za ten bowiem mogą być nadal uznane pieniądze stanowiące
własność banku, tym niemniej w takim wypadku w opisie czynu zabronionego
należałoby wskazać jako pokrzywdzonego bank. Wskazanie posiadacza rachunku
jako pokrzywdzonego sensu largo obok banku można rozważać jako dopuszczalne

M. Zbrojewska, (w:) T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń Komentarz. Poznań 2013. komentarz
do art. 119 k.w., teza 2
15
T. Bojarski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Poznań 2015. Komentarz do art. 119 k.w, teza 1
16
M. Zbrojewska (w:) T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń Komentarz. Poznań 2013. Komentarz
do art. 119 k.w., teza 4
14
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w kontekście art. 49 § 1 k.p.k.,17 natomiast pominięcie tegoż banku mogłoby
skutkować zakwestionowaniem kompletności znamion czynu zabronionego.
O wiele istotniejszy problem w kontekście realizacji znamion art. 119 § 1 k.w.
lub art. 278 § 1 k.k. (w zw. z art. 12 k.k.) pojawia się gdy bliższej analizie poddaje
się znamię czynności wykonawczej jaką jest zabór cudzej rzeczy ruchomej.
Doktryna i orzecznictwo od lat nie pozostawiają żadnej wątpliwości, iż pod
pojęciem zaboru należy rozumieć wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela lub
posiadacza i przejęcie jej we własne władanie sprawcy.18 Podkreśla się przy tym,
że nie stanowi zaboru samo unicestwienie władztwa nad rzeczą osoby dotychczas
nią dysponującej, pozbawione jednak objęcia tej rzeczy we władanie przez
sprawcę.19 Odnosząc powyższe do zachowania sprawcy polegającego na
nieuprawnionym posłużeniu się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji płatności
w technologii zbliżeniowej nie sposób nie dostrzec, iż na żadnym etapie tej
czynności nie wchodzi on w posiadanie pieniędzy, którymi płaci przy użyciu karty,
lecz powoduje ich transfer między rachunkiem bankowym osoby, której kartą
się posługuje i rachunkiem odbiorcy płatności. Taka operacja niewątpliwie bliższa
zaś jest pojęciu rozporządzenia mieniem aniżeli zaboru rzeczy ruchomej.
Wprawdzie należy odnotować, iż w orzecznictwie pojawiła się koncepcja
wiążąca objęcie przez sprawcę władztwa nad kartą płatniczą z pieniędzmi
znajdującymi się na rachunku bankowym do którego kartę przypisano, tym
niemniej koncentrowała się ona na konstatacji, iż kradzież karty płatniczej jako
takiej nie może być traktowana jako zabór karty bankomatowej w rozumieniu art.
278 § 5 k.k., może za to wypełniać znamiona kradzieży z art. 278 § 1 k.k. lub
wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. w zależności od tego jaka była wartość całości
dostępnego na jej podstawie pieniądza bankowego znajdującego się w chwili
zaboru na rachunku jej posiadacza.20 W uzasadnieniu nawet i tego orzeczenia
wyraźnie jednak podkreślono, iż dokonanie lub usiłowanie wypłaty środków za
pomocą uprzednio ukradzionej karty powinno być oceniane jako odrębny czyn. Na
tej samej zasadzie jako czyn odrębny od wejścia w posiadanie karty płatniczej
należy traktować zachowanie polegające na posłużeniu się nią w celu realizacji
płatności. Istotna różnica polega jednak na tym, iż o ile w przypadku wypłaty
pieniędzy z bankomatu dochodzi do objęcia ich przez sprawcę we władanie czyli
do zaboru w rozumieniu art. 119 § 1 k.w. lub art. 278 § 1 k.k., natomiast
w przypadku dokonania płatności kartą do objęcia pieniędzy we władanie sprawcy
nie dochodzi.
Istotnym wyjątkiem od powyższej reguły będzie nieuprawnione posłużenie się
cudzą kartą płatniczą „przedpłaconą” zwaną też „prepaid”. W ostatnich latach
oprócz klasycznych kart płatniczych coraz większą popularność zyskują karty
umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych
na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Transakcje autoryzowane są do

Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555
z późn. zm.)
M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Poznań 2015. Komentarz do art. 278
k.k., teza 47
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M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III.
Komentarz do art. 278-363. Poznań 2012, komentarz do art. 278 k.k., teza 22
20
Wyrok SA we Wrocławiu z 28.12.2011 r, II Aka 385/11, OSAW 2012/1/239, KZS 2012/3/32
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wysokości salda na rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Rachunek
ten ma charakter techniczny, tj. utworzony jest jedynie w celu prowadzenia
rozliczeń realizowanych za pomocą karty co oznacza, że na takim rachunku
nie można wykonywać innych operacji bankowych jak np. wykonywać z niego
przelewów, zakładać lokat itp. Co istotne karta przedpłacona nie musi być
spersonalizowana, tj. nie zawsze umieszczane jest na niej imię i nazwisko
użytkownika. W przypadku niespersonalizowanej karty przedpłaconej, przypisany
do niej rachunek płatniczy również może być niespersonalizowany – jest on wtedy
przypisany do numeru karty, a nie do jej posiadacza.
W praktyce tego rodzaju karty pełnią funkcję swoistego „elektronicznego
portfela”, często przyjmując formę kart podarunkowych, alternatywnych np.
do prezentów w formie gotówki. Szczególnie wówczas funkcjonalny jest brak ich
spersonalizowania i możliwość przekazania karty dowolnej osobie.
W przypadku kradzieży karty „przedpłaconej” zaprezentowana wyżej
koncepcja – by traktować to zachowane jako wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. lub
przestępstwo z art. 278 § 1 k,k. w zależności od wartości środków zgromadzonych
na rachunku, z którym karta jest związana – jest szczególnie trafna
i odpowiadająca walorom funkcjonalnym tego instrumentu płatniczego. W tym
kontekście nasuwa się jednak pytanie czy dalsze posłużenie się taką kartą przez
osobę, która ją uprzednio ukradła lub przywłaszczyła aby na pewno winno być
traktowane jako odrębny czyn zabroniony. Wydaje się, że z uwagi na specyfikę
kart „przedpłaconych”, bardzo w swej istocie zbliżonych do pieniądza
gotówkowego, zasadne byłoby uznanie, iż pierwotne nielegalne wejście w jej
posiadanie lub jej bezprawne przywłaszczenie powinno wykluczać możliwość
pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za późniejsze posługiwanie się taką
kartą. Trudno wszakże wyobrazić sobie, by osoba która dokonała kradzieży
pieniędzy w gotówce mogła następnie ponosić odpowiedzialność za poszczególne
transakcje realizowane przy jej wykorzystaniu.
Mając na względzie powyższe rozważania można finalnie dojść do wniosku,
iż nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji płatności
w technologii zbliżeniowej w kontekście art. 119 § 1 k.w. lub art. 278 § 1 k.k. (w zw.
z art. 12 k.k.), budzi istotne wątpliwości, albowiem zachowanie to nie odpowiada
przewidzianemu przez powołane przepisy ustawowemu znamieniu zaboru cudzej
rzeczy ruchomej.
5. Nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji
płatności w kontekście znamion art. 286 § 1 k.k.
Omówiwszy pierwszą z alternatywnych koncepcji co do kwalifikacji prawnej
z art. 119 § 1 k.w. lub art. 278 § 1 k.k. konsekwentnie należy rozważyć, czy
być może bardziej właściwa jest subsumcja zachowania polegającego
na nieuprawnionym posłużeniu się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji płatności
w technologii zbliżeniowej pod normę przewidzianą przez art. 286 § 1 k.k.
W odróżnieniu od art. 119 § 1 k.w. i art. 278 § 1 k.k., przedmiotem ochrony
art. 286 § 1 k.k. jest cudze mienie. Jak to już wstępnie zasygnalizowano, pojecie
mienia jest znacznie szersze aniżeli pojęcie rzeczy ruchomych i oprócz własności
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tychże obejmuje wszelkie kategorie podmiotowych praw majątkowych,21 czy też
oznacza całokształt sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno
rzeczowe jak i obligacyjne.22 W świetle powyższego nie ma wątpliwości,
iż nieuprawnione posłużenie się kartą płatniczą w celu realizacji płatności godzi
w cudze mienie, co więcej w tym wypadku nie ma żadnych wątpliwości,
iż podmiotem bezpośrednio pokrzywdzonym przestępstwem jest nie tylko bank,
którego środkami zadysponowano ale również posiadacz rachunku, albowiem
w wyniku takiej transakcji dochodzi do zmniejszenia jego wierzytelności względem
banku, która to jako prawo majątkowe objęta jest zakresem znaczeniowym pojęcia
mienia. W konsekwencji gdyby w praktyce opis czynu skonstruować jako
doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wyłącznie posiadacza
rachunku bankowego, to nadal będzie on w tym kontekście odpowiadał
ustawowym znamionom typu czynu zabronionego opisanego w art. 286 § 1 k.k.
Kolejnym znamieniem strony przedmiotowej art. 286 § 1 k.k., określającym
czynność sprawczą jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem. Niekorzystne rozporządzenia mieniem jest zarazem znamieniem skutku
tego typu czynu zabronionego. Przez pojęcie rozporządzenia mieniem należy
rozumieć dokonanie dyspozycji majątkowej, wyrazem której jest polepszenie się
sytuacji majątkowej sprawcy lub innego podmiotu kosztem pokrzywdzonego.23
Innymi słowy w ramach rozporządzenia mieniem mieszczą się wszelkie czynności
prowadzące do zmiany stanu majątkowego, w szczególności zmiany we władaniu
mieniem.24 Nie ulega wątpliwości, iż przy tak szerokim zakreśleniu granic tego
znamienia, nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji nią
płatności skutkuje wykonaniem dyspozycji majątkowej i zmianą statusu
majątkowego po stronie pokrzywdzonego, czyli rozporządzeniem jego mieniem.
Nie wymaga też szerszego komentarza fakt, iż tego rodzaju rozporządzenie
mieniem jest dla pokrzywdzonego niekorzystne.
Zważywszy na to, iż także znamię strony podmiotowej typu czynu
zabronionego opisanego w art. 286 § 1 k.k. tj. działanie przez sprawcę umyślnie,
z zamiarem bezpośrednim osiągnięcia korzyści majątkowej, z reguły nie powinno
nastręczać większych trudności, do omówienia pozostały ostatnie, mogące już
jednak powodować znaczace wątpliwości znamiona strony przedmiotowej
doprecyzowujące czynność sprawczą.
Działanie sprawcy czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k. polegać ma bowiem
na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tym
niemniej nie może się to odbyć w formie dowolnej, a jedynie w jednej z trzech
opisanych przez przepis, a mianowicie poprzez wprowadzenie jej w błąd,
wyzyskanie jej błędu lub wyzyskanie niezdolności tej osoby do należytego
pojmowania przedsiębranego działania.

M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III.
Komentarz do art. 278-363. Poznań 2012, Komentarz do art. 286 k.k., teza 10
G. Łabuda, (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Poznań 2014,
komentarz do art. 286 k.k., teza 4
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Komentarz do art. 278-363. Poznań 2012, Komentarz do art. 286 k.k., teza 60
21

22

59
_______________________________________________________________________________________________

W praktyce orzeczniczej zwykło się przyjmować, iż sprawca czynu
polegającego na nieuprawnionym posłużeniu się cudzą kartą płatniczą w celu
realizacji płatności w technologii zbliżeniowej wprowadza inną osobę (np.
pracownika sklepu przyjmującego płatność) w błąd właśnie co do uprawnienia
sprawcy do posługiwania się tą kartą płatniczą. Takie ujęcie opisu czynu może
znaleźć uzasadnienie w art. 20 ust. 1 ustawy z 12 września 2002 roku
o elektronicznych instrumentach płatniczych,25 który stanowi, iż „karta płatnicza
może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały
umieszczone na karcie płatniczej”, choć zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy umowa
o kartę płatniczą może przewidywać, że będzie ona używana przez użytkownika.
W każdym jednak razie zgodnie z art. 26 cytowanej ustawy zarówno posiadacz jak
i użytkownik karty płatniczej, dokonując zapłaty przy użyciu karty płatniczej,
obowiązani są okazać, na żądanie akceptanta, dokument stwierdzający
tożsamość. Podobnie zgodnie z art. 59b ustawy o usługach płatniczych
„przy dokonywaniu płatności z użyciem karty płatniczej identyfikującej osobę
upoważnioną do jej używania, osoba korzystająca z tej karty jest obowiązana
do okazania akceptantowi, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego jej
tożsamość”.
Kwestia występowania w obrocie kart „przedpłaconych”, wystawianych
zgodnie z art. 59a ustawy o usługach płatniczych na okaziciela została już szerzej
omówiona w kontekście art. 119 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. W tym miejscu należy
jedynie napomknąć, iż nieuprawnione posłużenie się tego typu kartą z pewnością
nie odpowiada znamionom oszustwa, przynajmniej w ramach którego
wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu miałoby dotyczyć uprawnień osoby do
korzystania z tego typu karty. Z kartą wystawioną na okaziciela szczególne
uprawnienie do korzystania z niej nie jest z istoty rzeczy związane, tym samym zaś
nie może być mowy o wprowadzeniu w błąd lub wyzyskaniu błędu w tej materii.
Jeśli brać pod uwagę najbardziej typowy scenariusz nieuprawnionego
posługiwania się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji transakcji w technologii
zbliżeniowej, tj. dokonywania płatności klasyczną kartą płatniczą u kasjera
w różnego rodzaju punktach handlowo-usługowych, to rzeczywiście wówczas
zachowanie sprawcy można rozpatrywać w kontekście wprowadzenia w błąd lub
wyzyskanie błędu innej osoby poprzez choćby przemilczenie braku uprawnień
sprawcy do posługiwania się taką kartą.
Warto w tym miejscu odnotować, że normatywny kształt znamion
przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. („doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd”) nie wymaga, aby
rozporządzenie mieniem nastąpiło przez pokrzywdzonego, a konieczne jest tylko,
by istniała tożsamość między osobą wprowadzoną w błąd lub której błąd
wyzyskano i osobą rozporządzającą mieniem.26 Na tym gruncie może jednak
powstać wątpliwość co do tego, czy wprowadzany w błąd lub też pozostający
w błędzie akceptant transakcji kartą płatniczą (np. przedmiotowy kasjer w punkcie
handlowym) rzeczywiście jest podmiotem dokonującym rozporządzenia mieniem.
Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie można udzielić w razie odwołania się do

25
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T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232 z późn. zm.
Postanowienie SN z 10.01.2014 r, sygn. II K 10/13, LEX nr 1415116
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koncepcji wedle której wprowadzenie w błąd podmiotu X i doprowadzenie
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez podmiot Y stanowić będzie
oszustwo, o ile podmiot X stanowić będzie nieświadome narzędzie pośredniczące
między sprawcą a podmiotem Y, a w rzeczywistości wprowadzonym w błąd jest
rozporządzający mieniem podmiot Y.27
Nawet jeśli w pełni zaaprobować powyższą koncepcję, która pozwalałaby na
subsumcję pod art. 286 § 1 k.k. znacznej ilości zachowań polegających na
nieuprawnionym posługiwaniu się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji transakcji
w technologii zbliżeniowej, to i tak nadal wiele innych zachowań pozostaje poza
zakresem penalizacji przewidzianej przez ten przepis. Przede wszystkim wymienić
tu należy transakcje zbliżeniowe realizowane w różnego rodzaju kasach
i automatach samoobsługowych, gdzie próżno się doszukiwać elementu
wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu innej osoby, która po prostu w tego
rodzaju operacjach nie uczestniczy. W orzecznictwie dano temu wyraz
w kontekście wypłaty gotówki z bankomatu28 i nic nie przemawia za tym,
by transakcje zbliżeniowe wykonywane z użyciem maszyn lub urządzeń
elektronicznych, bez udziału czynnika ludzkiego traktować odmiennie. Problem ten
już obecnie nie ma charakteru marginalnego, a zważywszy na błyskawiczny
postęp w zakresie automatyzacji i coraz powszechniejsze zastępowanie ludzi
przez maszyny, będzie się on wyłącznie pogłębiał,
Jak wynika z powyższego nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą
w celu realizacji płatności w technologii zbliżeniowej napotyka na szereg
poważnych trudności także w kontekście znamion art. 286 § 1 k.k. W każdym razie
nawet jeśli przyjąć, iż przedmiotowy przepis lepiej niż art. 119 § 1 k.w. i art. 278
§ 1 k.k. przystaje do niektórych stanów faktycznych związanych z nieuprawnionym
posługiwaniem się kartami płatniczymi, to z pewnością w kontekście szeregu
innych pozostaje całkowicie nieprzydatny.
Podsumowanie
Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż w obecnie obowiązującym
stanie prawnym nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu
realizacji płatności w technologii zbliżeniowej tylko w ograniczonym zakresie
będzie mogło być kwalifikowane z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnokarnych. W szczególności wydaje się, iż przepisy art. 119 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k.
i art. 286 § 1 k.k., tworzone w realiach ekonomicznych końca XX wieku,
nie przystają już do stanów faktycznych jakie pojawiają się obecnie w związku
z rozwojem nowych technologii.
W ramach niniejszego opracowania skoncentrowano się wyłącznie
na wybranych zagadnieniach związanych z płatnościami realizowanymi
z wykorzystaniem kart płatniczych wyposażonych w moduł komunikacji
bezstykowej. Już na tej kanwie pojawiają się problemy dotyczące przykładowo
transakcji dokonywanych z wykorzystaniem kas samoobsługowych, których
rozwiązanie z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów jawi się jako
wątpliwe.
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Wyrok SN z 13.04.2006 r., sygn. IV KK 40/06, LEX nr 183008
Wyrok SA w Katowicach z 27.01.2015 r., sygn. II Aka 182/14, LEX nr 1665547, KZS 2015/5/97
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Tymczasem już rozwija się kolejna technologia, która prawdopodobnie
z czasem całkowicie zastąpi karty płatnicze przynajmniej w zakresie transakcji
realizowanych przy ich użyciu w formie zbliżeniowej. Naturalnym rozwojem
płatności zbliżeniowych staje się bowiem przejście z płatności kartami
zbliżeniowymi do płatności za pomocą urządzeń wyposażonych w technologię
bliskiego zasięgu NFC (Near Field Communication).29 W tej technologii tradycyjna
forma karty płatniczej staje się niepotrzebna, szczególnie, iż NFC może zostać
zintegrowane z praktycznie każdym przedmiotem użytkowym jak np. brelokiem,
zegarkiem czy przede wszystkim telefonem. Nie wymaga szerszego komentarza
fakt, iż skoro płatności realizowane w technologii zbliżeniowej przy użyciu
kart płatniczych nastręczają problemów prawnych, to tym bardziej będą się
one pojawiać w przypadku nieuprawnionych transakcji wykonywanych
z wykorzystaniem choćby uprzednio zgubionego przez właściciela telefonu
komórkowego.
W związku z powyższym coraz bardziej paląca staje się potrzeba interwencji
ustawodawcy celem stworzenia unormowań przystających do obecnych realiów
społeczno-ekonomicznych. Zaniechanie w tym zakresie może bowiem
doprowadzić do tego, iż szereg zachowań godzących w ekonomiczne prawa
obywatelskie nie będzie podlegało żadnej sankcji karnej.
Streszczenie
Nieuprawnione posłużenie się cudzą kartą płatniczą w celu realizacji płatności
w technologii zbliżeniowej stanowi zachowanie, którego subsumcja pod właściwy
przepis ustawy karnej napotyka na istne problemy i powoduje znaczne
rozbieżności w praktyce stosowania prawa przez organy ścigania i sądy
powszechne. W szczególności ścierają się ze sobą koncepcje stosowania
kwalifikacji prawnej z art. 119 § 1 k.w./ art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k.
Mimo powszechności zjawiska związanego z rozwojem technologii płatności
zbliżeniowych, problem ten nie doczekał się dotychczas rozstrzygnięcia
w orzecznictwie Sądu Najwyższego ani nie był przedmiotem szerszych opracowań
doktryny. Autor w niniejszej pracy podejmuje próbę nakreślenia podstawowych
problemów związanych ze stosowaniem alternatywnych kwalifikacji prawnych oraz
odpowiedzenia na pytanie czy, a jeśli tak to która z funkcjonujących w praktyce
koncepcji zasługuje na aprobatę.
Słowa klucze: karta płatnicza, płatność zbliżeniowa, obrót bezgotówkowy
Summary
Unauthorised use of someone else’s credit card in order to realise contactless
payment is a behaviour whose subsumption under a correct provision of the
criminal code meets with serious problems and causes much difference in applying
law in law enforcement bodies and in common courts. In particular, there are the
concepts of applying Article 119 § 1 of the Polish Code of Petty Offences / Article
278 § 1 of the Criminal Code and of applying Article 286 § 1 of the Polish Criminal
Code. Despite of the general character of the development of contactless
payments, the problem was not solved in the Supreme Court’s case law and was
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J. Kunkowski, Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie, „Copernican Journal of Finance
& Accounting”, 2013, nr 2, s. 112
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not the subject of detailed scholar analyses. In this paper, the author attempts
to outline the basic problems related to the use of alternative legal qualifications
and to answer the question whether, and if yes, which of the concepts functioning
in legal practice deserves approval.
Key words: credit card, contactless payment, cashless transactions
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
KULTURA POKOJU
Kultura pokoju mimo, że jest często używanym terminem w naukach
społecznych których integralną dziedziną są nauki o bezpieczeństwie nie jest
rozumiany jednoznacznie Znaczna rozbieżność poglądów co do istoty tego pojęcia
wynika min. z tego powodu, że same części składowe tego terminu tj. „kultura”
i „pokój” mogę być rożnie definiowane. W zależności od nurtu badawczego inaczej
rozumie słowo kultura historyk, a inaczej np. socjolog. Słowa kultura i przymiotnik
kulturalny najczęściej są używane do określenia człowieka zachowującego
się pozytywnie, obytego towarzysko, a w sferze kształtowania międzynarodowego
bezpieczeństwa
jest
przypisywana
etyczno-moralnym
kwantyfikacjom
i zachowaniom polityków działających w tej dziedzinie.. Możemy też mówić
o różnych spojrzeniach na definiowanie kultury. Podejście historyczne mówi
o procedurach przekazywania dziedzictwa kulturowego, przeszłych pokoleń
pokoleniom przyszłym. Podejście normatywne pojmuje kulturę jako zespół norm,
wartości i ideałów (prawda – sprawiedliwość – wolność – równość) obowiązujących
w danej społeczności, a podejście strukturalne traktuje kulturę jako system
działania czyli zbiór elementów dorobku społecznego (norm, zasad moralnych,
procedur) powiązanych wewnętrznymi relacjami które są ukierunkowane na
kształtowanie pozytywnej wizji narodu i społeczeństwa. Pojęcie to jest także
interpretowane jako powiązanie atrybutów władzy oraz instytucji odpowiedzialnych
za gwarancję pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa z obyczajami, normami
moralnymi i sposobem interakcji z otoczeniem oraz odnoszenia się społeczeństwa
do decyzji i działań podejmowanych przez władze i instytucje działające na rzecz
kształtowania pokoju.
Podobne problemy interpretacyjne mamy z jednoznacznością definicji pokoju.
Podejście społeczne mówi, że pokój to stan idealnej harmonii. W stosunkach
międzynarodowych pokój najczęściej jest pojmowany jako stan wolny od agresji
i przemocy, czyli stan w którym nie ma wojny. Pokój jest więc traktowany jako
negacja wojny, a nie brakuje też definicji które mówią, że pokój to jest okres
przejściowy między wojnami. Są też tzw. definicje pozytywne. Bazują one
na założeniu, że jest to okres w którym zachodzą procesy i zdarzenia
przyczyniające się do podniesienia poziomu narodowego i światowego
bezpieczeństwa, a kanwą tych procesów jest rozwijanie współpracy
międzynarodowej funkcjonującej na zasadzie powszechnego poszanowania reguł
i norm prawa międzynarodowego, tworzenie klimatu do pokojowego współżycia
państw i narodów oraz budowa mechanizmów np. organizacji międzynarodowych,
eliminujących bądź ograniczających skalę zagrożeń i przemocy w tym zwłaszcza
wojny i konflikty zbrojne jako formy rozstrzygania sporów i konfliktów
międzynarodowych.
Pojęciu kultura pokoju bardzo blisko jest do pojęcia kultura polityczna, gdyż
to nie kto inny tylko głównie politycy, wraz z całym zespołem ich wzorów, wartości
i norm moralnych, a także i poglądów politycznych, funkcjonują w sferze kreowania
narodowego i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Gdy patrzymy na ten
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rodzaj kultury to z jednej strony można dostrzec posługiwanie się ideologią
do uzasadnienia działań i decyzji politycznych oraz wymuszania posłuszeństwa
społecznej akceptacji dla tych rozwiązań, a z drugiej jest to płaszczyzn do rozwoju
demokratycznych praw i swobód obywatelskich, aktywny udział wszystkich
obywateli w życiu społecznym i gospodarczym w klimacie wzajemnego szacunku,
pokoju i poszanowania demokratycznych wzorców moralnych. Kultura polityczna
nie jest więc też terminem jednoznacznym, ma co najmniej dwa, przeciwstawne
sobie znaczenia i oblicza.
Pod tym hasłem kultura pokoju w literaturze przedmiotu można np. znaleźć
informację o Rodzinnych Domach Kultury Pokoju jako niezależnych ośrodkach –
centrach edukacyjnych – których misją jest nauczanie, poprzez sztukę, życia
w pokoju. Często przywołuje się również rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ mówiącą o „konieczności ocalenia następnych pokoleń od plagi
wojen”1 oraz Statut Organizacji NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultur, który stwierdza,
że „odkąd w umyśle człowieka powstały wojny, równocześnie pojawiło się w nim
przekonanie o konieczności skonstruowania obrony pokoju”.2 Podaję się również,
że ONZ ustanowiła Rok 2000 Międzynarodowym Rokiem Kultury Pokoju (rezolucja
52/15 z 20 listopada 1997) oraz lata 2001-2010 Międzynarodową Dekadą Kultury
Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie (rezolucja
53/25 z 10 listopada 1998 roku). Z okazji 70 rocznicy amerykańskiego ataku
jądrowego na Japonię którą obchodziliśmy w sierpniu br. przypomina się także,
że pomimo niewyobrażalnej tragedii tego wydarzenia Japończycy jako symbol,
stworzyli parki pokoju w których propagują ideę kultury pokoju i tezę, że w wojnach
nie ma zwycięscy ponieważ wszystkie strony konfliktu są w taki lub inny sposób ale
zawsze poszkodowane.
Wyraźnie widać, że te wskazania sytuują problematykę kultury pokoju
w sferze przestrzeni między wojną a pokojem oraz metod i procedur kształtowania
bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym także, promowania kultury pokoju
i niestosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych z korzyścią dla całej
ludzkości, a zwłaszcza dla przyszłych pokoleń.
Dzieje świata to logicznie uporządkowany, mniej lub bardziej zrozumiały, ciąg
przeobrażeń społecznych. Panuje przekonanie, że te ciągłe zmiany mają wszelkie
atrybuty procesu który w swym perspektywicznym wymiarze jest ukierunkowany na
rozwój wszystkich podmiotów w tym procesie uczestniczących. Z terminem rozwój
jest nierozerwalnie związany termin bezpieczeństwo pojmowane jako teoria
i praktyka zapewnienia przetrwania i rozwoju danego podmiotu w niepewnym
środowisku przy zachowaniu przezeń swobody realizacji swoich suwerennych,
egzystencjalnych celów, ambicji, idei i aspiracji. Gdy natomiast spojrzymy
w przeszłość przez pryzmat bezpieczeństwa to dzieje ludzkości, społeczeństw
i ładu międzynarodowego były kształtowane głównie przez dwa na przemian za
sobą występujące zjawiska jakim jest wojna i pokój. Wojny jako wielce szkodliwego
zjawiska dla rozwoju społeczeństw i pokoju jako okresu stabilizacji i harmonijnego
rozwoju który charakteryzuje się wolnością, brakiem przemocy oraz lęku przed
potencjalną agresją.
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Materiały 69 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 16.09.2014
Karta Narodów Zjednoczonych Dz.U. 1947 r nr. 23 poz. 90
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Spektrum rozważań nad wojną i pokojem obejmuje bardzo szeroką
i zróżnicowaną skalę problemów które ponadto są odmiennie interpretowane
w zależności od nurtu filozoficznego czy podejścia badawczego.
I tak św. Augustyn (354-430 n. e) który absolutny prymat przyznawał pokojowi
traktując go jako łaskę – dar Boży – twierdząc, że jego źródło tkwi w sferze religii,
wiary i moralności dopuszczał jednak tzw. wojny sprawiedliwe czyli wszczęte
w słusznej sprawie.3 Ta teoria była później wykorzystywana do wykazania
słuszności prowadzenia wielu wojen religijnych np. szerzenia ogniem i mieczem
chrześcijaństwa, wypraw krzyżowych czyli realizacji celów nie do końca
wpisujących się w miłującą pokój doktrynę kościoła. Należy jednak zauważyć,
że to moralne kryterium podziału wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe nie
jest autorstwa św. Augustyna tylko rzymskiego filozofa Cycerona który
usprawiedliwiając konieczność prowadzenia w uzasadnionych przypadkach wojen
za największą wartość i najwyższą normę moralną uważał jednak pokój.
Zaprezentowana przez św. Augustyna koncepcja wojny i pokoju była przez
wiele wieków jedynym dokumentem na którym bazowała chrześcijańska wizja
wojny i kultury pokoju. Dopiero tragiczne skutki II wojny światowej i obawa przez
zagrożeniami ery atomu oraz ewentualnymi skutkami zimnej wojny skłoniły
Watykan do zaprezentowania nowej wizji chrześcijańskiego podejścia do tych
kwestii.
Pierwsza encyklika poświęcona kwestii pokoju była autorstwa Papieża Jana
XXIII i ukazała się dopiero w 1963 r. Bazuje ona głównie na znanym już podejściu
do wojny sprawiedliwej i pokoju zaprezentowanej przez św. Augustyna i mówi,
że głównym warunkiem pokoju na świecie jest zachowanie porządku
ustanowionego przez Boga. Wprowadza do tej koncepcji także i nowe elementy,
zasadę: prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności jako kanonów na których
powinny być oparte relacje społeczne zarówno w narodowym jak
i międzynarodowym wymiarze. Zauważa również, że pokój nie jest rzeczywistością
statyczną jak to przyjmował św. Augustyn tylko dynamicznie zmieniającym
się procesem którego spoiwem jest godność ludzka i prawa naturalne jako
determinanty
stosunków
międzyludzkich
gwarantujących
ustanowienie
prawdziwego pokoju na świecie.4
Odniesienia do chrześcijańskiej koncepcji pokoju można także znaleźć
w naukach Papieża Pawła VI. Dokonując analizy przemian zachodzących
we współczesnym świecie mówił on min. że elementami scalającym ład społeczny
i gwarantującym pokój jest dobro wspólne, godność i równość wszystkich
obywateli, a siła napędową wszystkich działań społecznych powinna być miłość
która chroni ludzi przed agresją i broni przed niesprawiedliwością. Istotną zasługą
tego Papieża dla promowania kultury pokoju było także ustanowienie w 1967 roku
1 stycznia Światowym dniem Pokoju oraz powołanie do życia Papieskiej Komisji
ds. Pokoju której rangę Papież Jan Paweł II podniósł do rangi Rady Papieskiej
mającej swoje przedstawicielstwa przy krajowych episkopatach.
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W. Kubicki (tłum), Święty Augustyn. Państwo Boże. Kęty 2002
Papież Jan XXIII. Encyklika Pacem in Terris. O pokoju miedzy wszystkimi narodami opartym na
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. 11.04.1963 r.
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Kolejni papieże także podejmowali w swoich homiliach i encyklikach sprawę
pokoju. I tak Jan Paweł II łączył kwestie pokoju z ideą dobrobytu, harmonii,
bezpieczeństwa, zgody, szczęścia, pojednania i sprawiedliwości, które to atrybutu
pozwalają przezwyciężyć niesprawiedliwość, wyzwolić się z ideologii przemocy
i być gwarancją pokoju.
Papież Benedyk XVI w swoich orędziach też wielokrotnie podnosił temat
pokoju. Wielokrotnie podkreślał, że wprawdzie pokój jest przede wszystkim darem
Boga to jednak nie można go osiągnąć bez współdziałania, wzajemnego
zrozumienia, konsensusu i dialogu pomiędzy ludźmi i narodami. Wskazywał na
zagrożenia dla pokoju wynikające z ubóstwa, naruszania, godności ludzkiej,
religijnego fundamentalizmu ekologii i twierdził, że bez aktywność społeczności
międzynarodowej w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom trudno będzie utrzymać
pokój i to zarówno w narodowym jak i międzynarodowym wymiarze.
W podobnym duchu wypowiada się też aktualny Papież Franciszek który
dostrzegając zagrożenia współczesnego świata w swoich wystąpieniach
i homiliach apeluje o zaprzestanie wojen i zapewnienie pokoju i sprawiedliwości
społecznej we wszystkich rejonach świata.
Gdy spojrzymy na poglądy słynnych starożytnych myślicieli, historyków
i filozofów takich jak Heraklit, Tykidydes, Platon, Arystoteles, Wegecjusza
czy wspomnianego już wcześniej Cycerona to każdego z nich można zaliczyć
do prekursorów nauki o stosunkach międzynarodowych gdyż w swych rozprawach
podejmowali oni zagadnienia relacji pomiędzy narodami zwłaszcza w aspekcie
wojny i pokoju.5
Heraklit prezentował pogląd, że wojna i pokój są zjawiskami naturalnego
porządku świata którego motorem rozwoju jest po prostu walka przeciwieństw,
zasada powszechnej sprzeczności natury, jedności i walki.
Autorem pierwszej pracy o wojnie, monografii „Bitwa Peloponeska” był
historyk i myśliciel Tykidydes który był strategiem w wygranej przez Ateny bitwie
morskiej o panowanie nad wyspą Tazos. W monografii tej dowodzi, że dobrze
i stabilnie funkcjonujące państwo jakim były ówczesne Ateny jest gwarancją
skutecznej realizacji swoich interesów na arenie międzynarodowej. Przedstawia
racjonalne podejście do wojny. Odrzuca wiarę w interwencję bogów w dzieje
narodów i bitew, a wojnę przedstawia przez pryzmat historii ludów i wodzów.
Przypisuje się też jemu sformułowanie takich dziś już klasycznych maksym jak:
 Narody tracąc pamięć, tracą życie,
 Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga,
 Lepiej eliminować przestępców, niżli współczuć ofiarom,
 Ból oczyszcza duszę.
Naczelnymi zasadami Platona były: dobro, piękno i prawda, a nadrzędną
wartością sprawiedliwość. Twierdził, że nieprzestrzeganie tych zasad może być
swoistą przesłanką do rozpoczęcia wojny, a wojny nie tylko, że mogą być
sprawiedliwe lecz wręcz mogą być nawet swoistym środkiem do zaprowadzenia
pokoju i zrównoważonego – bez wzajemnej wrogości – rozwoju państwa.
Jednocześnie prowadził krytykę ówczesnych mu ustrojów państwowych wskazując
na brak ich skuteczności w rozwiązywaniu zasadniczych problemów dla
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67
_______________________________________________________________________________________________

funkcjonowania państwa. Wskazywał, że taki stan rzeczy jest powodowany nie
tylko niskim poziomem intelektualnym wielu osób sprawujących ważne funkcje
w państwie, niskim poziomem klasy i kultury politycznej, a nawet wręcz
degeneracją moralną obywateli.
Arystoteles jako uczeń Platona odcinał się wprawdzie od pewnych koncepcji
głoszonych przez swojego mistrza lecz w sprawie wojny jako środka do
zaprowadzenie pokoju prezentował takie samo stanowisko. Jako legalista
eksponował też rolę państwa w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa swoich
obywateli, a jako lekarstwo na całe zło zalecał wprowadzenia sprawiedliwych
opartych na jednolitych dla wszystkich obywateli i skutecznie oraz szybko
egzekwowanych przepisach prawa. Twierdził bowiem, że to człowiek – obywatel –
jest tym szczególnym ogniwem funkcjonowania państwa i to w narodowym
i międzynarodowym wymiarze, które może być największym generatorem
zagrożeń dla jego pokojowej koegzystencji. W jego ocenie bowiem, wprawdzie
człowiek, jest „najprzedniejszym ze stworzeń, tak jak i najgorszym ze wszystkich,
jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości. Dlatego człowiek bez poczucia
moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem, najpodlejszym
w pożądliwości zmysłowej i żarłoczności”.
Wegecjusz, rzymski teoretyk wojny, autor dzieła „O sztuce wojskowej” wpisał
się do grona starożytnych klasyków teorii wojny i pokoju wygłoszoną tezą „si vis
pacem para bellum – chcesz pokoju przygotowuj się do wojny”, która po dzień
dzisiejszy jest swoistym kanonem funkcjonowania wielu państw w sferze polityki
bezpieczeństwa oraz ideą która przyświecała autorom wielu rozwiązań
teoretycznych i aplikacyjnych koncepcji z obszaru sztuki wojennej.6 Ta sentencja
legła też u podstaw sformułowania podejścia do tzw. pokoju dynamicznego oraz
pokoju statycznego. Dynamicznego w którym traktuje się wojnę jako nieunikniony,
wpisany w historię dziejów proces który w bliższej lub dalszej perspektywie
nastąpi, tak więc okres pokoju należy wykorzystać do aktywnej budowy siły oraz
potencjału militarnego państwa. Statyczne podejście do kształtowaniu pokoju
kładzie natomiast zdecydowanie większy nacisk na wypracowywanie
i implementację procedur ukierunkowanych na utrwalanie i gwarancję pokojowych
rozwiązań metodami dyplomatycznymi, a nie na eksponowanie siły
i przygotowywanie się do zbrojnej konfrontacji. Ta koncepcja w sferze kreowania
polityki bezpieczeństwa przekłada się na wciąż aktualny dylemat siła czy
dyplomacja?, a każde z tych rozwiązań gwarancji bezpieczeństwa ma zarówno
swoich zwolenników jak i przeciwników.
Po drugiej stronie nurtów filozoficznych prezentowanych przez
reprezentantów starożytnej Grecji i Rzymu należy umieścić poglądy uczonych
i filozofów z dalekiej Azji. Za czołowych reprezentantów tego nurtu powszechnie
uznaje się tworzącego prawie w tym samy okresie chińskiego generała i myśliciela
Sun Tzu (V w. p. n. e) oraz również chińskiego filozofa Konfucjusza (551-479
p.n.e.).
Konfucjusz w przeciwieństwie do Arystotelesa nie był zwolennikiem wojny.
W wielu wypowiedziach wręcz ją potępiał gloryfikując pokojowy, harmonijny rozwój
państw i społeczeństw. Nie był też zwolennikiem legalizmu w sprawnym
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funkcjonowaniu państwa. Twierdził, że dobro i sprawiedliwość nie zależy od
regulacji prawnych i instytucji egzekwujących prawo i sprawiedliwość tylko od ludzi,
a w szczególności od charakteru, kompetencji i walorów moralnych przywódców
politycznych. Postrzegał on żołnierzy w negatywnym świetle i jemu przypisuje się
wygłoszenie dla wielu obrazoburczej wręcz sentencji że „ dobry człowiek nigdy nie
zostaje żołnierzem „. Twierdził, że nie wojna i siła militarna, oraz nie prawo karne,
a moralność jednostki jest gwarancją stabilności, bezpieczeństwa i pokojowego
funkcjonowania państwa. Mówił, bo cóż to byłby za władca lub mąż stanu który
swoje funkcjonowanie opierał by tylko na siłowych elementach zamiast być
autorytetem i wzorem moralnym. Zapytany o to co jest podstawą dobrego
rządzenia i pokojowej koegzystencji wskazał na trzy elementy: dostatek żywności,
silna i sprawnie funkcjonująca armia oraz zaufanie podwładnych – poddanych. Gdy
zapytano go czy z któregoś z tych elementów można by zrezygnować, a jeśli tak
to w jakiej kolejności odparł, że najpierw z wojska, potem ewentualnie ograniczyć
żywność ale nigdy nie z zaufania podwładnych gdyż to ono jest fundamentem
sprawnie funkcjonowania państwa oraz jego bezpieczeństwa w wewnętrznym
i zewnętrznym wymiarze.7
Od ponad dwóch i pół tysiąca lat sformułowane przez Sun Tzu zasady
i koncepcje bezpieczeństwa są traktowane jako kanon nie tylko chińskiej ale też
i światowej taktyki i sztuki operacyjnej. Dzieło, którego jest on autorem „Sztuka
wojny” jest w programie nauczanie uczelni wojskowych wielu armii świata. Jako
wojskowy uważał, że działania wojenne są ważne dla funkcjonowania narodu
i państwa ale jednocześnie jest autorem tezy, że „osiągnąć sto zwycięstw w stu
bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie
przeciwnika bez walki”. A jedna z jego sentencji dotycząc relacji pomiędzy wojną
a pokojem brzmi „kiedy jest pokój ludzie są szczęśliwi i beztroscy, i wtedy
zapominają o grożącym im niebezpieczeństwie”.8 O uniwersalności zasad, pojęć,
rad i wskazówek zawartych w pismach Sun Tzu dotyczących prowadzenia działań
militarnych najlepiej świadczy to, iż są on bardzo często przenoszone i niemal
wprost implementowane do sfery zachowań międzyludzkich, interakcji społecznych
i różnych obszarów funkcjonowania państwa.
Kończąc ten głęboko sięgający w przeszłość przegląd różnych poglądów
i koncepcji filozoficznych na temat bezpieczeństwa, pokoju i wojny widać, że
w tamtym okresie dominowała opinia o akceptacji tzw. wojny sprawiedliwej,
prowadzonej w imię dobra narodu i państwa oraz przekonanie, że w historię
i rozwój społeczeństw i narodów wpisane są okresy wojny i pokoju jako całkiem
naturalne, naprzemiennie, występujące zjawiska, wręcz nieodzowny element
występującej we wszystkich sferach życia walki przeciwieństw będącej siłą
merytoryczną rozwoju dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Zagadnienia dotyczące wojny i pokoju mają także swoje odbicie w wielu
opracowaniach europejskich uczonych, dowódców i mężów stanu. Gdy mowa
o europejskich przedstawicielach tego nurtu to należy zacząć od przytoczenia
myśli i koncepcji dwóch teoretyków Niccola Machiavellego (1469-1527) oraz Carla
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von Clausewitza (1780-1831) którzy jednak bardziej niż na pokoju koncentrowali
się na różnych aspektach wojny.
Pierwszy z nich był dyplomatą florenckim, pisarzem i filozofem oraz autorem
klasycznego już dzieła „Książę” – traktatu o sprawowaniu władzy.9 Swoje
rozważania teoretyczne opierał na podobnym jak Arystoteles założeniu, że
z wyjątkiem niewielu wybitnych osobowości ludzie są z natury źli, niewdzięczni,
zmienni, fałszywi, tchórzliwi i pazerni. Jego zdaniem człowiek ma w sobie
prawdopodobnie dwie dusze: tę dobrą i tę złą. Uważał, że w naturze człowieka tkwi
największe zagrożenia dla ładu społecznego i pokoju zarówno w narodowym jak
i międzynarodowym wymiarze. W sytuacji zagrożenia ujawniają się najgorsze
cechy człowieka, a największe zło popełniają najczęściej ludzie których byśmy
nigdy o to nie podejrzewali. Twierdził, że dopiero dobre instytucje czynią ludzi
dobrymi. Tymi instytucjami są kościół – religia, własne siły zbrojne oraz ustawy
i to właśnie w takiej kolejności. Uważał, że religia ułatwia tworzenie armii, a własna
armie jest podstawowym warunkiem dobrych ustaw ponieważ nie ma dobrego
prawa tam gdzie nie ma dobrej armii. Natomiast tam gdzie jest dobra armia tam
muszą być i dobre prawa, a gwarancją porządku, praworządności i poszanowania
prawa może być tylko silna władza. Jak więc widzimy Machiavelli przedkładał nad
kulturę pokoju, kulturę i sztukę wojny oraz rozwiązań siłowych, silnego państwa,
silnej armii i zdecydowanie egzekwującego prawo systemu sprawiedliwości. Głosił
koncepcje dalece niepacyfistyczne gdyż w przytaczanych przez niego
twierdzeniach wyraźnie widać dominująca rolę sił zbrojnych w kształtowaniu
wewnętrznego i zewnętrznego pokoju i bezpieczeństwa. Uważał, że bez armii, bez
siły, bez dyscypliny nie ma suwerenności i niezależności politycznej ani wolności
obywatelskiej. Twierdził, że tylko siła militarna pozwala na kreowanie przyszłości
narodu i państwa oraz był zwolennikiem tezy, że dla dobra kraju i społeczeństwa
władza może stosować przemoc.
W podobny nurt rozważań i formułowania koncepcji teoretycznych
dotyczących wojny i pokoju wpisują się także poglądy Carla van Clausewitza,
pruskiego generała, uczestnika wojen napoleońskich, teoretyka wojskowości
i autora klasycznego dziś dzieła „O wojnie”.10 To z jego ust padły bardzo znaczące
słowa, że wojna jest kontynuacją polityki państwa za pomocą innych środków ale
trzeba też pamiętać że jest on autorem bardzo ciekawej definicji pokoju bowiem
uważał, że pokój jest to chwilowe zawieszeni broni między kolejnymi wojnami.
Jego zdaniem żeby odnieść sukces w wojnie muszą ściśle ze sobą
współdziałać trzy elementy społeczeństwo – politycy – wojskowi które mają jasno
zdefiniowane kompetencje i precyzyjnie określone prerogatywy, a mianowicie:
 Społeczeństwo – nie może decydować o celach wojny, jest to domena
polityków, ani o taktyce i strategii, jest to domena wojskowych – poczucie
zagrożenia, brak przyjaźni, dopinguje społeczeństwo i zmusza naród do
walki z wrogiem,
 Politycy – powinni zgodnie z racją stanu jasno zdefiniować cel wojny
i przekonać społeczeństwo do słuszności tej decyzji. Nie wolno im jednak
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ingerować w techniczna stronę jej prowadzenia gdyż jest ona domeną
wojskowych,
 Wojskowi – powinni się skoncentrować wyłącznie na taktyce i strategii,
a nie wolno im ingerować w formułowanie celów politycznych wojny.
Swoją wiedzę o wielu aspektach wojny i pokoju czerpał on i wzbogacał
podczas wspominanych już kampanii napoleońskich. Uczestniczył min. w bitwie
pod Waterloo, był też nauczycielem akademickim, a nawet Dyrektorem – Rektorem
Akademii Wojskowej. Obserwacje wyniesione z kampanii napoleońskich pozwoliły
mu na wysoką ocenę męstwa, odwagi i ducha bojowego polskiego żołnierza ale
jednocześnie do niego należy też negatywna ocena naszej ówczesnej klasy
politycznej pisał bowiem o Polsce „jej przywódcy, nikczemne obyczaje państwowe
i lekkomyślność szły ręka w rękę i w ten sposób pędzili w przepaść”.
Tą negatywną ocenę w pełni podzielał także hrabia Aleksander Fredro,
którego oczywiście wszyscy znamy jako wspaniałego pisarza i poetę, ale
powinniśmy też pamiętać, że on, jako oficer przesłużył całą kampanię napoleońską
w sztabie Cesarza i na bazie poczynionych podczas tej służby obserwacji
i zdobytego doświadczenia sformułował taką sentencję „nie pomoże męstwo, gdy
przezorność mała. Samobójcze skłonności Polska ma i zawsze miała”.
Dokonując przeglądu europejskiej myśli teoretycznej dotyczącej problemów
wojny i pokoju można by przytaczać także poglądy wielu innych autorów. Analiza
ich dorobku skłania jednak do refleksji, że bardziej zajmowali się oni problemem
różnej interpretacji wojny, sztuką wojenną, taktyką i strategią jej prowadzenia,
niż problemami pokoju. Uważali, że wojna jest zjawiskiem naturalnym, którego
nie da się uniknąć w rozstrzyganiu sporów i konfliktów między narodami.
Wprawdzie idealiści twierdzili, że celem wojny jest wprowadzenie pokoju lecz
realiści przypominali, że pokój to jest okres względnej stabilizacji pomiędzy
kolejnymi wojnami.
Warto zauważyć, że niewielu filozofów i teoretyków różnych aspektów
bezpieczeństwa zajmowało się problematyką pokoju, a tym bardziej jego kultury
tj. krzewieniem tolerancji, budowaniem klimatu mediacji, przestrzeganiem
sprawiedliwości,
eliminacją
nierówności
społecznych,
współpracy
międzynarodowej czyli tych wszystkich atrybutów i metod które stanowiły
by platformę do stworzenia warunków do stabilizacji bezpieczeństwa, a nawet
i trwałego pokoju. Ranga tych problemów została dostrzeżona i doceniona przez
szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu Alfreda Nobla który
ustanawiając w 1895 r. prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w różnych
dziedzinach nauki uznał, że będzie ono także corocznie przyznawana osobom lub
instytucjom najlepiej działającym na rzecz pokoju i braterstwa między narodami,
likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału w promowaniu kongresów
pokojowych.
Pierwsze Nagrody Nobla za zasługi dla pokoju zostały wręczone w 1901 roku
w Oslo. Trafiły one do rąk szwajcara Henri Dunanta – za rolę jaką on odegrał
w założeniu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz francuza Frederica
Passy – organizatora pierwszego Świtowego Kongresu Pokoju oraz założyciela
Unii Międzyparlamentarnej. Gdy prześledzimy listę laureatów tej prestiżowej
nagrody, wśród których w 1988 r. znalazły się siły pokojowe ONZ, a w 1983 roku
znalazł się również Lech Wałęsa, to wyraźnie widać jak szerokie jest problemowe
spektrum aktywność tych osób i instytucji na rzecz kształtowania rozwiązań
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pokojowych w narodowym i międzynarodowym wymiarze. Na liście tej jest wiele
wybitnych osobowości jak np. Kofi Annan, Nelson Mandela czy Dalej Lama, ale
niestety nie brakuje też osób kontrowersyjnych, których zasługi w dziedzinie
kształtowania pokoju są uznawane za co najmniej problematyczne jak np. Henry
Kissinger, Jasir Arafat, Szimon Peres, Icchak Rabin czy nawet aktualny prezydent
USA Barack Obama.
Wśród laureatów Pokojowej Nagrody Nobla jest także 28 prezydent USA
Woodrow Wislon który tą nagrodę otrzymał w 1919 r. za idę powołania do życia
Ligi Narodów którą można uznać za pierwszą próbę instytucjonalizacji systemu
międzynarodowego bezpieczeństwa i gwarancji pokoju w wymiarze globalnym.
Impulsem do jej utworzenia było zakończenie trwającej ponad 4 lata I wojny
światowej w której zginęło ponad 14 mln osób i refleksja nad ogromem zniszczeń
które były skutkiem prowadzonych działań wojennych. Podczas konferencji
pokojowej w styczniu 1919 r. w Paryżu, prezydent USA Wilson Woodrow
przedstawił swój projekt powołania ponadpaństwowej organizacji której głównym
celem miało być zbudowanie na bazie kultury pokoju i współpracy
międzynarodowej sytemu gwarantującego światu pokój, uprządkowanie wszystkich
spraw granicznych oraz stworzenie wszystkim państwom członkowskim gwarancji
suwerenności, politycznej niezależności oraz terytorialnej integracyjności.
W preambule do traktatu założycielskiego czytamy, że państwa członkowskie
zostały
min.
zobowiązane
do
utrzymywania
jawnych
stosunków
międzynarodowych, ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego, nie
uciekania się do wojny w przypadkach spornych, jedności w podejmowaniu
wszystkich decyzji, ograniczenia zbrojeń do poziomu koniecznego do zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego.11 Niestety już od samego początku w łonie państw
członkowskich zarysowały się sprzeczne interesy min. pomiędzy Francją,
Niemcami i Anglią. Uwidoczniła się też wielka słabość tej organizacji którą był brak
strony wykonawczej – operacyjnej – sytemu bezpieczeństwa zbiorowego. Reakcją
na agresję ze strony państw zrzeszonych w Lidze mogło być co najwyżej
potępienie agresora, zerwanie z nim stosunków dyplomatycznych oraz stosowanie
sankcji gospodarczych. Słabości te uwidoczniły się min. barakiem reakcji na
inwazję Japonii na Mandżurię, Włoch na Abisynię, włączenie Austrii do Niemiec,
podpisanie traktatu Ribbentrop-Mołotow czy najazdu Niemiec na Polskę
i rozpoczęcie we wrześniu 1939 r. II wojny światowej. W tej sytuacji, już w trakcie
działań wojennych, zaczęto myśleć, o potrzebie powołania do życia jakościowo
nowej organizacji odpowiedzialnej za gwarancję światowego pokoju
i bezpieczeństwa. Inicjatywę taką zgłosili Winston Churchill oraz Franklin Roosevelt
podpisując tzw. Kartę Atlantycką która określała cele polityki bezpieczeństwa
po zakończeniu II wojny światowej oraz pryncypia w stosunkach
międzynarodowych za które uznano:
 Prawo wszystkich narodów do posiadana własnych rządów i własnego
suwerennego państwa,
 Prawo do rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po zakończeniu działań
wojennych,
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 Zasadę pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych na gruncie
prawa i sprawiedliwości – wyrzeczenie się przemocy,
 Ustanowienie trwałego pokoju w wymiarze międzynarodowym
 Stworzenie międzynarodowego systemu gwarancji pokoju i bezpieczeństwa,
 Konieczność ograniczenia zbrojeń.12
W 1941 r..dokument ten podpisały pozostałe państwa koalicji antyhitlerowskiej
w tym rząd Polski w Londynie.
Kolejnym etapem na drodze budowy systemu pokojowego współistnienia
w wymiarze globalnym była inicjatywa zgłoszona na konferencji w Teheranie
w 1943 r., ponownie przez prezydenta USA Franklina Roosevelta. Dotyczyła
ona powołania do życia nowej organizacji międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa której nazwę zaproponował Winston Churchill tj. organizacji
narodów zjednoczonych. Organizacja ta oprócz gwarancji pokoju i zapewniania
wojskowych aspektów bezpieczeństwa miała bazować na zapisach Karty
Atlantyckiej oraz zakładała, że międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo będzie się
opierał na czterech podstawowych filarach – wartościach ludzkich:
 Wolności słowa i wypowiedzi,
 Wolności religijnej,
 Wolności od biedy i niedostatku,
 Wolności od strachu przed agresją innego państwa.
Taka była geneza powołania do życia 26 czerwca 1945 r. w podczas
Konferencji pokojowej w San Francisco Organizacji Narodów Zjednoczonych która
przejęła od Ligi Narodów funkcję utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa
w wymiarze globalnym traktując obie te wartości niepodzielnie i współzależnie.
W Konferencji brało udział 46 państw jednak w tym gronie nie było przedstawicieli
polskiego rządu w Londynie, gdyż Stalin się temu sprzeciwił, a państwa zachodnie
to zaakceptowały. Stalin zabronił nawet umieszczenia flagi polskiej na sali obrad.
To wydarzenie ma jednak piękny polski akcent. Otóż Artur Rubinstein który dawał
dla uczestników konferencji recital nie widząc na scenie polskiej flagi wyraził
oburzenie i ze sceny powiedział „tutaj w tej sali, gdzie chcecie urządzić szczęśliwą
przyszłość świata, brakuje mi chorągwi Polski za którą walczyliście, która straciła
swój kraj. Ja tego nie mogę tolerować, ja wam zagram hymn Polski, proszę wstać.”
Kanwą programową oraz funkcjonalną nowo powstałej organizacji były min.
doświadczenia z działalności Ligii Narodów. Przede wszystkim nałożono na
państwa członkowskie znacznie większe zobowiązania dotyczące kolektywnej
odpowiedzialności i uczestnictwa we wspólnych akcjach w obronie ofiar agresji
i współdziałania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, a także
zakaz użycia siły lub groźby jej użycia przy rozstrzyganiu sporów i konfliktów które
pod egidą ONZ miały być rozstrzygane na drodze pokojowej.
W ramach ONZ głównym organem odpowiedzialnym za monitorowanie
przestrzegania tych zasad, badanie i utrzymanie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa została Rada Bezpieczeństwa. Rada jest ciałem kolegialnym
składającym się z 5 stałych członków (USA, ChRL, Rosja, Francja, Wielka
Brytania) oraz 10 członków zmiennych. To ona w dosyć skomplikowanym systemie
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głosowania uznaje czy doszło no naruszenia pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa
oraz decyduje o użyciu odpowiednich sił i środków w celu przywrócenia ładu
i porządku międzynarodowego. Jej decyzjom muszą się podporządkować
wszystkie państwa członkowskie. Rada jest upoważniona do powoływania
i wysłania na prośbę zainteresowanych stron kontyngentów, misji wojskowych,
stosowania sankcji nie wymagających użycia sił zbrojnych np. sankcji
ekonomicznych, a także decyduje czy na mocy prawa międzynarodowego dane
działania zbrojne między podmiotami prawa międzynarodowego są wojną czy
konfliktem zbrojnym. Ten obowiązek podporządkowania się państw członkowskich
decyzjom i rezolucjom Rady Bezpieczeństwa jest odbierany jako jedyny przypadek
zrzeczenia się przez państwa część swojej suwerenności w imię gwarancji
bezpieczeństwa i pokoju w wymiarze globalnym i może być traktowany jako
swoisty przejaw kultury pokoju, a nie kultu siły w rozstrzyganiu sporów i konfliktów
na arenie międzynarodowej.13
Gdy spojrzymy na aktywność ONZ w zakresie pokojowego kształtowania
bezpieczeństwa to oprócz pozytywnych jej efektów nie trudno dostrzec, że system
zbiorowego bezpieczeństwa opierający się na rozbieżnych politycznie interesach
wielkich mocarstw (zwłaszcza stałych członków RB) w wielu przypadkach nie
można ocenić zbyt pozytywnie. Problemy dotyczą zwłaszcza przedłużających się
w czasie procesów decyzyjnych o skierowaniu w rejon konfliktu misji bądź podjęcia
się operacji pokojowej. Tam jednak gdzie dochodzi do zaangażowania autorytetu
ONZ w rozstrzyganiu sporów i łagodzenia konfliktów, zwłaszcza o charakterze
zbrojnym to należy przyznać, że bez aktywności tej organizacji w wielu
przypadkach trudno by było utrzymać pokój i bezpieczeństwo w wymiarze
globalnym.
Oczywiście aktywność ta ewolucyjnie się zmieniała. Inaczej wyglądała
w okresie zimnej wojny, inaczej po jej zakończeniu, a jeszcze inaczej w świetle
aktualnych wyzwań i zagrożeń. Wyraźnie jednak widać, że dominującą rolę
w procesie decyzyjnym i aktywności ONZ w zakresie kształtowania pokoju
i bezpieczeństwa odgrywały i wciąż odgrywają ambicje i strategiczne plany wielkich
mocarstw których wola do współpracy jest bardzo często uzależniona od ich
partykularnych celów oraz interesów politycznych i gospodarczych, którym nie
zawsze przyświeca duch kultury pokoju i stabilność międzynarodowego
bezpieczeństwa.
Wokół gwarancji pokoju i bezpieczeństwa przebiegała także idea współpracy
i integracji europejskiej po zakończeniu II wojny światowej. Panowało przekonanie,
że ewentualny potencjalny konflikt zbrojny nie będzie tylko zwykłym konfliktem
zbrojnym lecz zderzeniem dwóch odmiennych, wręcz przeciwstawnych sobie kultur
oraz interesów państw zachodniej i wschodniej Europy.
Początek integracji europejskiej ma swoje podłoże właśnie w tym obszarze
wyzwań i zagrożeń, a zwłaszcza w obawie przed ekspansją ideologii
komunistycznej na kraje Europy Zachodniej. Już 4 marca 1947 r. w Dunkierce
Francja i Wielka Brytania podpisały sojusz wojskowy, do którego na mocy
podpisanego 17 marca 1948 r przez Belgię, Holandię i Luksemburg Traktatu
brukselskiego o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej
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oraz zbiorowej samoobronie, została powołana do życia Unia Zachodnia. Głównym
założeniem tej organizacji była kolektywna obrona przeciwko potencjalnej agresji
na państwa członkowskie. Zobowiązywała ona bowiem wszystkie państwa
członkowskie do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń dla ich narodowego
bezpieczeństwa. Sojusz ten, przekształcony później w Unię Zachodnioeuropejską
miał się stać zbrojnym ramieniem Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.14
Silna potrzeba budowania wśród państw Europy Zachodniej poczucia
bezpieczeństwa i stabilności jako niezbędnych warunków do odbudowy i rozwoju
po zniszczeniach wojennych była inspiracją do powołania do życia pierwszej
międzyrządowej organizacji za którą uważa się Radę Europy. W skład tej
organizacji weszło 10 państw, a w statucie zdefiniowano min. że jej zasadniczym
celem jest osiągnięcie większej jedności między członkami, aby uchronić i wcielać
w życie ideały i zasady stanowiące wspólne dziedzictwo kulturowe oraz aby ułatwić
postęp ekonomiczny i społeczny. Przyjęto także, że kanwą wszystkich
podejmowanych przez Radę działań i aktywności ma być promowanie pokojowych
rozwiązań oraz monitorowanie przestrzegania ochrony wolności i praw człowieka.
Kolejny etap integracji europejskiej to zgłoszona przez Roberta Schumana
idea powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, następnie
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euroatom) oraz Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej. Dopełnieniem tego procesu integracji było przekształcenie
wszystkich Wspólnot, z dniem 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht
w jeden spójny organizm którym jest Unia Europejska.
Centralne miejsce w strukturze funkcjonalnej Unii zajmują wprawdzie sprawy
gospodarcze, wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa i obrony oraz
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ale nie zapomniano również o tym,
że Unia jest to wspólnota ponadnarodowa dlatego odwoływanie się do określonego
systemu wartości, idei, norm etyczno-moralnych i symboli tożsamości europejskiej
za które przyjęto filozofię i demokrację grecką, prawo rzymskie oraz tradycje
chrześcijańskie, jest bardzo ważnym kulturowym czynnikiem integrującym różne
grupy społeczne i narody w jeden wspólny organizm. Ta triada wspólnoty
kulturowej Unii Europejskiej zakładała jednocześnie konieczność uwzględniania
różnic kulturowych w narodowym, państwowym i regionalnym wymiarze, tak by,
każdy członek europejskiej wspólnoty czuł, że respektowane są jego wartości
i poglądy i by miał możliwość odnalezienia się i samorealizacji w tej różnorodności
kultur.
Można wymieniać jeszcze wiele organizacji których obszarem aktywności jest
działanie na rzecz utrwalania pokoju i budowy infrastruktury kultury pokojowej
stosunków międzynarodowych. Są to z reguły międzynarodowe organizacje
rządowe o charakterze pokojowym ale nie brakuje także organizacji
pozarządowych czy ruchów społecznych o profilu pacyfistycznym. W tej sytuacji
możemy sobie postawić pytanie, dlaczego pomimo tak dużej liczby i aktywności
tych organizacji nie są one w stanie skutecznie utrzymać pokoju i bezpieczeństwa
zwłaszcza w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń?. Czy organizacje te całkowicie
zawiodły pokładane w nich oczekiwania i nadzieje?. Dlaczego w różnych rejonach
świata wciąż wybuchają konflikty zbrojne i spory międzynarodowe których nie
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udaje się rozstrzygnąć na drodze bądź pokojowych negocjacji?. Przecież każdego
dnia słyszymy o państwie islamskim, zamachach terrorystycznych, fali uchodźców
zalewających Europę, czy o bezpośrednim zagrożeniu dla naszego
bezpieczeństwa ze wschodniej strony któremu próbujemy się przeciwstawić min.
apelami o stałe bazy NATO na naszym terytorium. W środkach masowego
przekazu zbyt często widzimy podgrzewanie nastrojów zagrożenia, słychać głosy,
że grozi nam wojna, że zamiast się jej bać powinniśmy zaakceptować zwiększony
budżet obronny ukierunkowany głównie na modernizację techniczną sił zbrojnych.
Powinniśmy jednak pamiętać, że do wojny potrzeba dwóch stron, a każdej akcji,
zawsze towarzyszy reakcja która przekłada się na wzrost zagrożeń w obszarze
pokoju dla narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa.
W takim przekazie trudno się dopatrzeć elementów pacyfistycznych,
przeciwstawiających kulturę pokoju i kreowania bezpieczeństwa drogą dialogu,
konsensusu i współpracy międzynarodowej, apologii konfrontacji, nieustępliwości,
stawiających swoje racje ponad argumenty innych partnerów społeczności
międzynarodowej. Zbyt często słyszymy głosy preferujące rozwiązania siłowe które
są prostą drogą do wzrostu napięć i zagrożeń w regionalnym i globalnym wymiarze
i tym samem mogą być powodem sporu, konfrontacji, a nawet konfliktu zbrojnego
bądź wręcz wojny.
Wiemy że, powszechnie panuje przekonanie, iż wojny jako zjawisko naturalne
wpisane są w nurt naszej historii ale przesłanki ich rozpoczęcia mogą mieć różną
genezę. Możemy się odwołać np. do wcześniej już przedstawionych
tez Arystotelesa czy Machiavellego którzy twierdzili, że to w naturze człowieka tkwi
największe zagrożenie dla ładu społecznego. Uważali bowiem, że w każdym z nas
tkwi swoisty gen zła który zewnętrzny impuls może uwolnić i wtedy w przestrzeni
społecznej pojawiają się zagrożenie które przekładają się na różnego rodzaju
spory i konflikty z wojną włącznie. Ich zdaniem człowiek ma w sobie
prawdopodobnie dwie dusze: dobrą i zła. Te dwie strony istoty ludzkiej widać
wyraźnie w dramatycznych sytuacjach, w czasie kryzysu, biedy itp. czyli
zagrożenia dla osobistego bezpieczeństwa. Wyraźnie to widać zwłaszcza dzisiaj
gdy rodzi się pytanie jak to jest możliwe, że islamistom udaje się znaleźć tylu
mężczyzn i kobiet, którzy chcą walczyć po ich stronie i stać się dżihadystami.
Wojownikami, którzy są gotowi poświęcić własne życie dla urzeczywistnienia
ortodoksyjnego, pseudoreligijnego, celu walcząc po ich stronie odbierają życie
innym w kolejnych aktach terrorystycznych.
Ciekawą tezę genezy wojen, o której też należy pamiętać, przestawił francuski
polityk, teoretyk państwa i autor nowożytnej definicji suwerenności Jean Bodin
(1530-1596). Otóż dopatrywał się on przesłanek wojen w charakterze
i uwarunkowaniach kulturowych poszczególnych społeczeństw i narodów. Uważał,
że wojownicze, wręcz warcholskie które w swój genotyp narodowy mają wpisaną
tendencję do realizacji metodami siłowymi swoich celów na arenie
międzynarodowej. Dodawał jednocześnie, że są też narodowy i społeczności które
nie posiadają tych negatywnych wojowniczych cech, bardziej niż konfrontację
miłują pokój, a w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i konfliktów preferują
używanie siły argumentu, a nie argumentu siły. Narody które przeciwstawiają
kultowi wojny kulturę pokoju.
W tym kontekście warto odwołać się do słów sławnego kuriera z Warszawa
Jana Nowaka Jeziorańskiego który powiedział – Niebezpieczeństwo i zagrożenia
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nie pochodzą z zewnątrz, ono płynie z wnętrza każdego człowieka. Jednak żadne
sojusze wojskowe nie zabezpieczą nas przed zagrożeniem płynącym od wewnątrz.
Największą szansą dla Polski są sami Polacy. Największym zagrożeniem są także
sami Polacy. To jest atawistyczną słabością naszego charakteru narodowego.
Streszczenie
W artykule przedstawiono szerokie spektrum poglądów na temat kultury
pokoju, problematykę wojny, oraz gwarancji narodowego i międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa. Wykazano, że zjawisko pokoju i wojny są nierozerwalnie
ze sobą związane i w zależności od nurtu filozoficznego czy podejścia
badawczego mają one odmienny kontekst lub są odmiennie interpretowane.
Omówiono poglądy na problematykę pokoju, wojny i bezpieczeństwa starożytnych,
chrześcijańskich oraz chińskich myślicieli i filozofów. Scharakteryzowano także
poglądy na temat pokoju i wojny wielu europejskich uczonych, dowódców i mężów
stanu. Zaprezentowano także, w ujęciu ewolucyjnym, formułę instytucjonalizacji
gwarancji pokoju i bezpieczeństwa w narodowym oraz międzynarodowym
wymiarze oraz ideę wspólnoty kulturowej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Wspólnoty zbudowanej na fundamencie poszanowania kultury pokoju której
czynnikiem integrującym różne grupy społeczne i narody w jeden wspólny
organizm stała się filozofia i demokracja grecka, prawo rzymskie oraz tradycje
chrześcijańskie.
Słowa klucze:
wojna,
pokój, bezpieczeństwo, instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
Summary
The article presents a broad spectrum of views on the culture of peace, the
issues war and guarantee national and international peace and security. It has
been shown that the phenomenon of war and peace are inextricably linked and
depending on current philosophical or research approach they have different
context or are differently interpreted. We discuss views on issues peace, war and
security of ancient, Christian and Chinese thinkers an philosophers. In the article
also characterized views on peace and war many European scholars., leaders
and statesmen. It also presents in evolutionary terms the formula guarantees the
institutionalization of peace and security in the national and international dimension
and idea the cultural community and the security of the European Union.
Community built on a foundation of respect for the culture of peace which the gaps
between different social groups and nations in one common organism has become
Greek philosophy and democracy, Roman law and Christian traditions.
Key words: war, pace, security, institutionalization security
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SELECTED ISSUES RELATED TO USING NEW TECHNOLOGIES
OF COLLECTING AND STORING DATA IN TERMS OF NATIONAL SECURITY

Introduction
The term “security” can be defined in various ways. However, it is most
commonly known as the state of non-threat, peace and confidence. Security
is a state which gives the feeling of confidence and guarantees its conservation.
It is also one of the most elementary needs of human beings. It means, that there
is no risk for the presumed intentions due to insignificant probability
of encountering threats. Security is crucial for each country’s functioning in terms
of preserving its independence and progress.
National security should be understood as a state raised by organized
defence and prevention from possible threats, which consists of the relation
between defensive potential and the scale of danger. It has interdisciplinary
structure and consists of variety of organizational and technical endeavours, which,
when combined together, become the foundation of undisturbed functioning of the
state despite of various threats. Nowadays, due to the general advance,
contemporary skills in using the newest technologies can contribute to increasing
the level of security of state’s citizens. On the other hand, they should be used
according to the laws regulating the levels of privacy and personal freedom.
The last decade of the 20th century and the beginnings of the 21st century
have been the times of rapid development of means of interpersonal
communication, especially electronic media. Using those becomes generally
accepted norm in highly developed countries. It happens mainly due to common
access to the world wide web – the Internet, which followed the development
of other means of telecommunication, such as telegraphy, telephony, radio,
television and satellite communication. They were the consecutive stages
of change in forms of communication as well as reducing the time needed
for access to information. As a result of their combination new systems
and telecommunication networks were created, which enabled passing the data
between the telecommunication and computer network. It also needs to be
mentioned that the barriers preventing the exchange of data between digital
devices are slowly disappearing. The world is commonly believed to be different
without those abilities. The global computer network allows its users to get access
to its unlimited resources as well as the foreign language skills gives new
possibilities to obtain information. Ways of exchanging information has also
undergone the generational change i.e. writing letters was replaced by chatting
in real time. Nowadays, the Facebook generation cannot imagine living without
internet access. It is becoming more and more common that people not having
the accounts in social media are electronically excluded, because they rarely
get accepted by their environment. Unfortunately it is confirmed by research run
among young people.
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Those factors were the main cause for trying to answers the question:
how can modern technologies enable collecting and processing data in terms
of national security?
National security can be threatened by various risks, which emerge and
are recognised constantly and their potential consequences should be analysed
by institutions responsible for the security. Among those threats the following
should be recognized as global risks for each country:
1. Terrorism.
2. Proliferation of weapons of mass destruction.
3. Local military conflicts which may turn into continental or global wars i.e:
a. Conflict between Ukraine and Russia;
b. Pakistani and India war of Kashmir as both countries have nuclear
weapons;
c. Israeli and Palestinian war over the land;
d. Civil war in Syria;
e. Local conflict in central Africa;
f. Conflicts over overseas territories between Japan, China and Russia,
between other countries of south-east Asia as well as between Turkey
and Greece.
4. Escalating religious resentments, especially between Muslims and
Christians, which resulted in emerging of ISIS (Islamic State of Iraq and
Shahm). Also aggressive propaganda aiming against other cultures and
religions should be mentioned.
5. Struggle for natural resources in Arctic region between the USA, Russia
and other countries as well as similar conflict of interest in terms
of Antarctica.
6. Conflicts over water resources caused by their irrational management
in Africa and Asia.
7. The natural disasters of famine and bad crops – mainly in south – east
Africa.
8. Mass migration of people from the areas of conflicts or shortcoming
of food.
9. Natural disasters appearing in different parts of the world, whose effects
can be seen long after the appearance.
Above mentioned threats confirm the thesis that the time of peace (seen
as lack of direct dangers to national independence) and national security is in fact
the time of numerous attempts to maintain the status quo of what has been
accomplished. One should also bear in mind the stormy history of Polish Nation.
Modern development of data exchange means allowing its users to generate
and exchange unmeasured amounts of data in very short time, close to real time,
as well as in global scale. In order to meet this challenge properly complex
telecommunication infrastructure is required together with proper management
of its particular contents. Every single day, thank to various forms
of telecommunication, messages of different kind and contents are sent. Some
of them can have crucial effect on what we call security in its general meaning.
This situation makes it necessary for agencies and institutions responsible
for national security of different kind to have tools which enable early identification
and reaction to known and new threats. This is why the data banks are created
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to collect and store information of different kinds. Taking into consideration that
they can be combined together in order to share stored data, it turns out that
so called Big Brother can invigilate using modern equipment not only people
suspected of committing a crime or being a serious threat. The example of such
actions are the security and control means used in the airports, biometric scanners
or commonly known monitoring found in cities, roads and shopping malls. It has
become more and more difficult to avoid such means as they are considered to be
necessary for protection of ordinary people. It is also worth mentioning that current
international cooperation between transnational organizations, such as INTERPOL,
NATO, European Union, makes it easier and easier to locate and identify
individuals and threats, which can put the particular country’s citizens to danger
of regional or global scale. The most recognized example of a system which
collects the data and processes it according to the needs of the United States
of America’s intelligence is the electronic identification system ECHELON, which
is run by the National Security Agency.
It can be assumed that, in times of nowadays’ and future challenges in terms
of security related issues, which countries that can be described as
information societies face, it is a public secret that, despite mutual or multi-side
relations, all countries run the intelligence related activities (also industrial and
economic). Thank to such doings they also try prevent from losing the information
which can have crucial impact on their security, defensive potential or economy.
Collecting and storing the data of different kind, importance or value, which
is considered important for the interest of particular country, is a responsibility
of specialized institutions on different levels depending on the area of interest.
It is a common practice to prepare the national security services’ officials and
individual soldiers to be able to evaluate and interpret obtained pieces
of information. In case of armed forces, it provides the commanders with
information about the enemy’s methods of combat, its resources, strength and
organizational structure, equipment and possible intentions. It also has to be said
that collected data often requires to be completed or confirmed with other available
sources, therefore there are several common rules when collecting the pieces
of information.
1. There is a strict division of competences and entitlements in terms
of collecting and sharing the information.
2. Timelines of passing the piece of information to particular user should
enable the proper reaction to a presented situation.
3. There should be an ability to use the source of information constantly.
4. The piece of information obtained should be objective and confirmed.
Lack of possibility to verify the piece of data can result in the opposite effect
than the intentional one and therefore in deliberate misinforming the addressee.
5. Collected data should be available in real time only for authorized
personnel or organizational groups in order to be processed and verified.
6. Collected data should be absolutely secure.
In case of collecting information of various kinds which affect the national
security system directly or indirectly, it is worth mentioning that an important
facilitation of the process is establishing and maintaining the personal accounts
in social media. If an ordinary person has been keeping the online profile since
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early childhood, it is a publicly available source of information as well as the thin
line related to anonymousness of such person is being wiped out.
Due to the amount of personal data of citizens collected by different
institutions it should be reconsidered whether all the data that had been collected
is stored in accordance with the law of personal data protection as well as whether
it is accessible only for authorized personal especially working for institutions
responsible for national security. Why is it something to be questioned? Mostly
because it has become common to store the data in digital form. Nowadays, it is
difficult to point out an aspect of our lives, in which the possibility of collecting
pieces of information, such as films, pictures or documents, remains unused.
If such data is additionally available in the Internet – unmeasured data base
is created in all the languages of the world.
Due to exchanging information via digital means each message sent that way
can be captured and maintained in any data base, which is meant for collecting
and storing pieces of data for particular amount of time. In relation to this fact, there
are several factors which can impact the national security directly or indirectly.
I. Basic ways of obtaining the information by national security agencies
and armed forces:
1. Watching and eavesdropping can be done through planned and regular
colleting the pieces of information using the active and passive means. Different
means can be used such as optical-electronics, radio-technology or radio-location.
Active means – enable searching for and locating the wanted object (radars).
Passive means – they can collect data without revealing their presence
i.e. listening stations deliberately do not radiate electromagnetic energy.
Optical-electronics – line of science in which the physical features
of electromagnetic waves (i.e. visible spectrum) are used in order to obtain, store
or present information.
Radio-technology – line of science and technology in which electromagnetic
waves are used to sent the pieces of information to remote receivers.
Radio-location – part of radio-communication, which allows to anticipate the
distance to and locate wanted object thank to using the analysis of the features
of radio propagation.
2. Questioning is a process of asking questions to selected individuals,
however, in accordance with the rule of freedom of replying, in order to obtain the
desired data.
3. Interrogation is a asking questions in detailed and consequent manner.
Questions are asked to detained suspects (i.e suspected of especially dangerous
crimes, terrorism as well as foreigners requesting for asylum) by well trained
personnel of intelligence and counter-intelligence agencies.
4. Human intelligence (HUMINT) are actions, forces and resources which
are professionally prepared and adapted to collecting and processing information
about potential enemy or threats, which are possible to obtain by direct perception
of a human being supported by concise tools, such as binoculars. Those actions
are performed by trained specialists conducting the observational activities
or direct communication with individuals using the flagrant or secret methods.
5. Analysis of equipment, events or documents which belong to or are
directly related to potential opponent. Usually they are focused on following
aspects:
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a. weaponry, machines, ships and aircrafts as well as other military
equipment;
b. documents obtained;
c. open source publications.
6. Comparing the collected biometric data which had been obtained from
various sources. Those can be but are not limited to; body structure
or characteristic appearance and shape of face, way of moving or speaking
(i.e stammering), DNA traces such as body fluids, spit, skin or hair.
7. Analysis of visual data can be used in various aspects, which are for
example:
a. Geography, geology, cartography and related disciplines – these are
the systems of collecting and storing geographical information. They refer
mainly to territorial aspect, as they allow to obtain more precise data than
the information from traditional satellite pictures. Based on the analysis
of light reflected by different parts of surface conclusions on type of ground,
consistence and humidity of soil and type of vegetation are drawn.
b. Meteorology – satellite pictures enable analysis of the structure of water
steam as well as the structure of temperatures of ground, water and
air masses.
c. Ecology, forestry and agriculture.
8. Image Intelligence (IMINT) – are actions, forces and intelligence
resources, which obtain information from the images, which have come from
cameras as well as electro-optical, thermal, infrared and spectral equipment.
9. Acoustical Intelligence (ACINT) – are actions, forces and intelligence
resources, which involve processing information obtained from analysing sound
waves.
10. Analysis of radio-locator’s signals reflected by identified objects.
11. Electromagnetic compromising emanation – all electronic devices
generate electromagnetic radiation while processing the electric signal. Digital
devices tend to radiate in high frequency range, which can be filtered and
identified. Compromising emanation is unwanted electromagnetic or acoustic
radiation of devices processing and transmitting information, whose signal
is correlated with useful information and can be used to absorb the data. Attempts
to take advantage of compromising emanation are called electromagnetic
infiltration. National security institutions’ main tasks related to electromagnetic
intelligence are:
a. Browsing – its aim is to detect objects radiating with electromagnetic
energy (EEM) by using the radio-electronic intelligence devices;
b. Tracing – used for locating precisely the objects radiating with
electromagnetic energy;
c. Capturing – involves constant reception of emanations caused by objects
radiating with electromagnetic energy;
d. Shadowing – involving periodic review of work done by identified objects
radiating with electromagnetic energy;
e. Signal Intelligence – (SIGINT) are actions, forces and resources, which
obtain information from electromagnetic spectrum and can be divided into
following:
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- Communication Intelligence (COMINT) – forces and resources, which
obtain
information
from
electromagnetic
transmissions
and
communication systems by capturing the information by different party
than intentional addressee;
- Electronic addressee – intelligence actions, forces and resources, which
obtain information from EM wave without connection.
12. Technical analysis is aimed to recognize characteristic features (technical
parameters) of signals and their sources, which distinguish them from the other
signals. It allows, in case of repeated detection, to identify the type of object and
even sometimes a particular device of the kind.
13. Measurement and Signature Intelligence (MASINT) – are actions, forces
and resources, which obtain scientific and technical information through
quantitative and qualitative research of data (metric data, angles, spatial data,
waves’ length, time measure, modulation etc.) retrieved from technical devices,
in order to identify the features related to their source, emitter, radiating device,
which enables further identification and comparison.
14. Radar Intelligence (RADINT) – are actions, forces and resources, which
obtain information retrieved from radars.
15. Open Source Intelligence (OSINT) – are actions, forces and resources,
which use publicly available source of information.
II. MASS MEDIA – nowadays has a huge impact on shaping public opinion,
and depending on the way of creating one’s image, individuals, social groups and
states can be viewed in different way (positive or negative). Except for press, the
biggest impact on public opinion can be caused by Television, which is sometimes
called the 10th Muse. Following the latest trends, it also beginnings to move
towards the Internet also. Majority of TV and radio stations which produce the
News and journalistic shows has its own web page and email box, via which
anyone can give live coverage from places, which professional reported has not
reached yet. It also gives the possibility to comment public life events and situation
to almost anybody. Majority of events is commented in real time, which can
immediately show the result of particular situation. Despite the obvious advantages
of such facilitations, it happens that journalists, deliberately or not, reveal
information, which should not always become public. Among the examples are:
1. Detailed description of places which are in special interest of other
countries are special services, which allows to establish their location,
predestination or staff.
2. Polish Forces abroad – chasing the breaking news resulted in lack
of precision or misinformation in situation, in which some data was made public in
the media before it reached the families of injured soldiers.
3. In 2013 information about breaking the Russian Governmental code
callsed GOST 28147/-89, which was followed by... revealing the names
of scientists from Military Technical Academy who had been working on highly
confidential key codes for encrypting machines.
4. Information in the media about appointing the Chief Commander of the
Armed Forces or the Republic of Poland in case of outbreak of military conflict.
5. POLSAT station informing about the location of the National Centre
of Cryptography.
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6. Unintentional revealing the images of Polish Army’s special forces
operators or anti-terrorist special force officers.
7. Pictures of military equipment personnel along with the location of the
equipment elements inside army’s vehicles.
III. Rejected proposition of change in telecommunication law from 2004,
which would implement a new obligation on telecommunication service providers
to record and maintain for 24 months all electronic correspondence of particular
user (conversation records/ sms/ webpages) as well as on obligation to hold
orderly rooms for classified data, where it could be stored.
IV. More and more popular usage of video cameras and directional
microphones, mostly for monitoring systems, which enable identification of both
facial features of the speakers as well as eavesdropping on their conversation from
a distance up to 200 metres (i.e. in citi monitoring system).
Large amount of above mentioned methods allows to recognize precisely who
was where and when as well as trace their way from home to work by private car...
and additionally take a picture of a person driving a car without seatbelts and
talking on their mobile. Moreover, if an institution related to civil protection can
have unlimited access in real time to such system, then there must a be a technical
possibility to infiltrate them.
Such solution can also be used for monitoring of roads and highways via the
Internet with cameras placed all over the country.
V. Permanent transaction monitoring as well as a view into whole
electronic banking system (including ATMs) in order to trace questionable cash
flow. It also allows to check upon an individual customer of every bank.
VI. Permanent bugging of all the GSM service providers in order to collect
data about the phone calls made by their customer as well as tracking so called
“key-words”, which are in scope of the interest of national security services. It also
involves ability to locate particular mobile phone user, no matter where and when,
based on the place of logging his phone into the network. Also if the satellite
navigation system is used, the time of their journey from point A to point B can be
checked.
It is worth mentioning that there is an absolutely effective way of avoiding
being eavesdropped or having a picture or film taken remote with our phone
without our permission. It is to cut off the power supply from the mobile phone.
However, since 2013 majority of phones have been equipped with a battery which
cannot be removed from the phone. There is only place for a SIM card and
a memory card.
It also has to be pointed out that some electronic devices, especially made by
Apple (I-Phones and I-pads) creates a back-up copy of all the stored data without
the knowledge and approval from the user as well as place the copy in the virtual
drives available for the customer of Google email accounts. There have been
examples of the devices playing the music or pictures, which had been
removed from the memory by their users.
VII. Monitoring of connections and data transmissions in the satellite
communication networks and systems, which is basically similar to what was
said above about GSM networks. Moreover, if users, deliberately or not, use the
Global Positioning System in their cars or other vehicles – their route and time
of journey can be easily tracked. Such data is quite often collected automatically
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and without the knowledge of the owner of the vehicle during the update process
in the navigation device (i.e. for research needs in order to establish which city has
the heaviest traffic in the country).
It also has to be pointed out that knowing the serial number of the particular
device it can also be established who is the owner of the vehicle. On the other
hand deliberate change in the GPS parameters (its calibration) could cause
numerous disturbances i.e. in international air traffic. That is why many countries
and the European Union are working on their own positioning systems, which
would be independent on the American one (e.g. Russian GLONASS system,
Chinese BEIDOU system, Indian IRNSS system or Europen Galileo).
VIII. Introducing electronic documents of different kind containing
detailed biometric data – it refers for example to new personal Ids or passports.
It can predicted that future development of this technology will make it unnecessary
to use traditional identification documents.
IX. Biometric scanning – in other words, measuring characteristic body
features, which enables identification or authorization confirmation for particular
resources, programmes or devices, personal computers, networks and computer
systems, mobile phones and alarm systems. Most commonly a scan of palm print
or an image of eye’s retina is stored in database. It is one of methods used
in corporations and institutions of different kind as well as has recently become
a way of authorizing bank transactions (mostly in Japan). Keeping records of one’s
detailed medical information in the data base, such as number and place of bone
breakings, inserted screws or plates, history of serious illnesses, teeth layout
(dental X-ray) or dental implants enable personal identification.
X. Issues related to national security threats in the Internet, which can
have crucial impact on selected aspects of national security. Therefore, presenting
the most vibrant examples of ignorance of the servers administrators as well
as their users:
1. Photos with off-shore military bases in the backgrounds publicized in the
internet. The analysis of such pictures enabled the mortar attack on military base
in the Republic of Iraq, which resulted in destruction of 4 AH-64 Apache
helicopters.
2. Publicizing images of most important officers of different institutions
responsible for national security.
3. Informing in the internet or by other medias about the time and
whereabouts of VIPs from national authorities, which can result in putting them
intor danger of an assault or terrorist attack.
4. Establishing accounts in social media by professional officers of national
security services and soldiers.
World Wide Web’s resources, which are used for exchanging information
about various topics as well as interpersonal contacts, are constantly and
methodically browsed through. Account which was once set in the social media
never disappears, it is archived even if its owner officially closes it. It is thought
to be the first source of information about sought person. What is more, if full name
is used in the web search engine together with additional identifier, e.g. occupation,
the chance of finding a person is almost 100%. Example? It is enough to put my
name in any internet search engine along with a word ARMY to find information
about me, even though I do not have account in popular social media such as
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Facebook or Twitter. It is caused also by the fact that no one is able to block and
control all the sources of information, such as work, family, friends, mass events.
Nowadays, some governmental bodies use specialized tools. Security
services in the United States of America collect data using specially dedicated
software called RIOT, which catalogues citizens’ profiles in the social media.
5. Putting pictures of courses participants or students who are professionals
working on national security in the web pages of different universities.
6. Having their websites by institutions responsible for national security and
putting in them information, which are not classified, however, is thought to be
highly sensitive and better not be publicized. As an example it is worth mentioning
about websites, in which detailed descriptions of a structure of particular
institutions or military units along with their commanders and equipment.
7. Wi-Fi networks penetration as well as collecting information about their
location and protection by foreign companies in Poland (Google).
8. Possibility to find information in the Internet about location and pictures
as well as systems belonging to critical infrastructure of the state: networks
and communication systems, tele-information networks, supply provisions (energy,
natural resources, fuel, food, water), health care, financial system, transport,
rescue system as well as the ones responsible for continuity of public
administration’s functioning. Among those there are also systems of manufacturing, storing, maintaining and using the chemical and radioactive substances.
9. Following the recent trend of storing personal and non-personal data in
internet computing clouds, which have become more and more popular. Their
contents is available for the users who have access to global network. However,
the data is stored without the knowledge of servers’ physical location or the
awernes of who else has access to the files. What is most concerning is using this
method not only for personal purposes, but also scientific and tutorial works
relating to all disciplines. Such services are offered by several portals such as:
Box, Dropbox, SpiderOak, SkyDrive, Windows Live Mesh, Ubuntu One, Amazon
and of course Google.
10. Publicizing confidential or restricted information, which remained unknown
to the public, on websites of various kinds. The most famous one is WikiLeaks.org.
11. Multithreading of relationships between social media websites and
particular multimedia corporations or national governments. For example,
Facebook has relationship with the USA. Similarly, the Google also has relation
with this government. The said web portal offers e-mail services, virtual drive, web
search engine, maps, information service, calendar, translator and picture storage.
12. Asking for permission to reveal the location of global network user as well
as rejection of access in case of failing to comply.
13. Constant monitoring of information exchange in the global network as well
as tracing records of queries and preferences of the web search engines’ users.
Such data is used for directing trade and marketing offers to particular receiver and
directly to his e-mail box. Such data has also positive impact on finding people
responsible for passing on forbidden or dangerous contents on the Internet by local
law enforcement.
14. Using metadata to collect information, which is understood as additional
resources of information about their source. To depict such feature digital
snapshots are to be brought up. The ones, which are uploaded into the Internet

88
_______________________________________________________________________________________________

reveal additional information about their author. They are saved by the digital
cameras, modern smartphones and tablets without the knowledge of the user.
They contain the information about the conditions in which the picture was taken
such as date, time, device’s settings as well as place in which the pictures have
been taken. So uploading them into some services such as Panoramio, Flickr
or Instagram automatically puts them on a map. So far Facebook has not admitted
to having such technology, but this does not mean they do not have it.
There is also an advantage of using metadata. It allows locating lost or
stolen devives through specially prepared websites, to which a picture can be
uploaded together with stating the date and time of losing the device. The web
services are browsed through to find pictures taken after this time and uploaded to
the web. It enables identifying and finding the finder of the device or a thief.
It should be pointed out that if someone wants to keep their security and
certain levels of privacy, they should consider the possibility of turning off the
metadata in their devices, however, it does not guarantee that certain location can
be identified due to lack of GPS coordinates. Followers of terrorist of ISIS were
successful using this way, for example.
15.Underestimating or lack of awareness of threats related to cyberspace,
which can negatively impact the functioning of state’s critical infrastructure. They
are described in detail in other works or literature and are real danger.
General threats and methods of using modern technology to collect and store
date presented in the thesis are a basis for recognising them as crucial pillars
of national security system, which should be treated as equal to others, including
Military Forces, economic potential and others, which were not covered in this
thesis. Based on that, following elements can be included into the system.
1. Organizations and institutions responsible for national security.
In Poland among basic institutions which are meant to secure national safety
the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency, the Military
Counterintelligence Agency, the Police and the Military Police can be named.
2. Modern technologies
These are tools available for selected and properly trained personnel, which
enable collecting and storing data as well as contributing to internal and foreign
national security. Used methods and technologies are a vestigiality of technological
layer of teleinformation network, which should meet clearly defined criteria in terms
of ability to collect, process and exchange data obtained from various sources,
networks and telecommunication and computer systems.
3. Officers creating the structure of national security.
Policy-makers (ministers, directors, chiefs, commanders, managers,
commandants) responsible for functioning of organizations and institutions shaping
the national security should conduct number of endeavors aiming in common good,
which is the national state. It is hard to specify all their tasks, however, following
general assumptions can be presented:
a. they define the directions of development and areas of interest in order
to secure Polish interest abroad;
b. they are responsible for proper organization of work in the institutions and
organization they manage;
c. they generate informative needs;
d. they define areas of development and perspective of change;
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e. they are responsible for securing all the needs of the Republic in terms
of its security.
In order to guarantee the correct functioning of particular country, mutual
synergy of all the contents which can decide about the success or defeat
is necessary, taking into consideration potential and real threats, as well as that
none of the dangers will unexpectedly destabilize any of the crucial pillars of the
national security.
Abstract
According to my professional experience, conducted research and
observations, it can be confirmed that modern technologies can make it easier for
specialized institutions and organizations to collect and process information useful
for national security. However, it requires knowledge and availability
of technological resources meant for executing such tasks, which are mostly
assigned to the Ministry of the Interior or the Ministry of National Defense. This
does not refer to the global network, which has become a commonly available tool
for searching for information.
Collecting required data does not resolve mutual coupling between all the
pieces of it. In order to be able to use the information effectively, it is necessary
to have practical knowledge of how to process it, draw right conclusions through
detailed analysis of possessed pieces of data and sometimes use the special
computer software (e.g. while preparing simulations of particular situations). What
is more, when unexpected circumstances occur, it is extremely important to be
capable of reacting calmly to a new threat.
It has to be mentioned that in modern world majority of countries uses
variety of tools to obtain and store required information as well as to catalogue it in
specialized databases. Pieces of data are marked with confidentiality levels
according their importance, as the rights to use the information resources are limit
to authorized personnel who guarantees their confidentiality. There are of course
examples of confidentiality breaches, such as the case of Edward Snowden and
the Wikileaks.org portal as well as inquisitiveness of journalists in obtaining
classified information, which should not be revealed to public.
It is worth to remember that the methods of obtaining and processing
information relevant for national security presented in this thesis are only part
of wide range of possibilities, which are used to protect the best interest and safety
of the society. However, sometimes the same methods have darker side and
are beyond the accepted social and legal norms, i.e. American soldiers using
tortures against the detainees suspected of terrorism.
There is a risk related to obtaining information, which is that the institution
or individual will be compromised on their attempts to acquire piece of data. In
order to discover such individual or organization it is necessary to possess special
knowledge on how to do this as well as tools and methods. In this thesis, the case
of social engineering, which proved to just as effective as hacking into networks
and computer systems, was deliberately omitted. If the social engineering is used,
it is always changeable and adapted to the aim and needs of the attacker.
Another important aspect is awareness that similar methods of collecting and
storing information are used by other countries, so they know how to protect their
own resources, networks and systems before foreign intelligence or criminal
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organizations. More and more complicates security systems are being constantly
worked on in order to prevent unauthorized individuals get access to protected
resources.
It has also been mentioned the fact of anonymousness of officers responsible
for national security can be deceptive. Nowadays, the coverage of their
children’s sport events or family picture taken on holiday and publicized in
Facebook can be the cause of revealing the image of such person. What is more,
different institutions, not necessarily related to national security demand providing
data, which say a lot about their owner. For example, banks keep records of the
transactional details showing that salary credits carry the name of an institution by
which particular officer is employed.
It should be concluded that there are absolutely effective methods of data
protection both when using the Internet for private and professional purposes
as long as there is humane factor involved, which is characterized by lack
of awareness of potential risks. Different organizations, companies and
businesses, but mostly governmental bodies, have or are trying to establish
specialized teams responsible for protection of their resources. Quite often they
have special procedures enabling safe usage of the global network. To sum
up, human being is always the weakest link because of their ignorance or
disregard.
Open status of this thesis does not allow to present all the issues on the
original topic, especially related to technical features of the used equipment
or devices. However, it will be followed by further research also due to the fact that
incoming legal changes and new governmental programs will identify new
development areas. The cases and issued presented are only a prelude to actual
analysis of wide range of aspects related to national security.
Streszczenie
Opracowanie
opisuje
ogólne
problemy
dotyczące
zastosowania
nowoczesnych technologii do zbierania oraz przetwarzania danych, które mogą
mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Autor skoncentrował swoją uwagę nie
tylko na możliwościach gromadzenia danych poprzez sieci komputerowe.
Zaprezentował przykłady zbierania informacji poprzez sieci telekomunikacyjne oraz
przy pomocy innych środków i urządzeń.
Słowa klucze: nowe technologie, modernizacja, łączność, bezpieczeństwo
narodowe
Summary
Presented thesis describes general issues related to using new technologies
of collecting and storing data, which can influence the national security. The author
focused on not only the possibility of collecting data through computer networks.
Methods of data collection through telecommunication networks as well as other
means were also presented.
Key words: new technologies, telecommunications, modernization, national
security
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Łukasz JASTRZĄB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
RYNEK MIĘSA W OPTYCE ZAINTERESOWANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ NA WYBRANYCH
PRZYKŁADACH SPRAW OPERACYJNYCH
„Mięso w historii niejednokrotnie odgrywało rolę miernika nastrojów
społecznych, jego konsumpcja, pozycja w codziennej diecie i rola jest ściśle
związana z rozwojem społeczeństw, zmianami, urbanizacją, industrializacją.
O istocie mięsa jako mierniku standardu życia czy wyznaczniku prestiżu
społecznego pisał brytyjski historyk, socjalista Edward Palmer Thomson (19241993) w słynnej pracy Powstanie angielskiej klasy robotniczej”.1 „Poziom spożycie
mięsa w Polsce na tle porównawczym z innymi państwami odzwierciedla w prosty
sposób naszą sytuację polityczną w danym okresie. W okresie międzywojennym,
w latach 30. XX spożycie mięsa w Rzeczypospolitej oscylowało na poziomie 21 kg,
w Wielkiej Brytanii 66 kg, a w Niemczech około 50 kg”.2 „Po nastaniu nowego
ustroju społeczno-politycznego w Polsce po 1945 r., powojenne klasy niższe
chciały osiągnąć poziomu konsumpcji mięsa klas średnich sprzed 1939 roku,
a niemały wpływ miała na to również ówczesna propaganda, według której
rozwarstwione społeczeństwo otrzyma w socjalizmie równy dostęp do dóbr, w tym
żywności”3. „Historia powojennej Polski pokazała, że manipulacja cenami mięsa
doprowadzić może do gwałtownych wystąpień społecznych, zakończonych
brutalną pacyfikacją jak to miało miejsce w latach 1970 i 1976”.4
Problematyka tego artykułu związana jest z systemem reglamentacji żywności
w okresie Polski Ludowej. System, który spowodował wiele patologii, pojawienie
się czarnego rynku, nielegalnego uboju, przestępstw związanych z handlem
mięsem, czego symbolem PRL był wyrok śmierci w tzw. aferze mięsnej, gdzie
skazany na karę śmierci został Stanisław Wawrzecki.5
Pierwszy system kartkowy6 funkcjonował w okresie powojennym do 1949 roku
i związany był ściśle z problemami powojennych zniszczeń i niedoborów
w produkcji i dystrybucji żywności. Drugi okres zaczął się 13 sierpnia 1976 roku
wprowadzeniem kartek na cukier przez rząd Piotra Jaroszewicza. W trakcie
wydarzeń sierpniowych z 1980 r. jedenastym punktem z 21 postulatów było

1

E.P. Thompson, The making of the English working class. London 1964
Mały rocznik statystyczny 1938. Warszawa 1938, s. 147, 149-151
3
Szerzej na temat konsumpcji w socjalizmie patrz: Badania nad wzorami konsumpcji, J. Szczepański
(red.). Wrocław 1977
4
Syntetycznie problem niedoboru mięsa w PRL omówił Jerzy Kochanowski w: Tylnymi drzwiami.
„Czarny rynek w Polsce 1944-1989. Warszawa 2010, s. 158-202; idem, „...jesteśmy już
przyzwyczajeni”. Prolegomena do społeczno-modernizacyjnych kulis „problemu mięsnego” w PRL.
„Przegląd Historyczny” 2005, t. 96, z. 4, s. 587-605
5
Patrz szerzej: D. Jarosz, M. Pasztor, Afera mięsna. Fakty i konteksty. Toruń 2004; T. Kozłowski,
Świńskie procesy, „Polityka” nr 48(2986) z 26 XI-2 XII 2014 r., s. 74-76
6
Wyczerpujące studium systemu kartkowego w PRL powstało pod redakcją Jacka Kurczewskiego:
Umowa o kartki. J. Kurczewski (red.). Warszawa 2004
2
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wprowadzenie kartek na mięso,7 które faktycznie wprowadzono 28 lutego 1981
roku W 1980 r. mięsa i jego przetworów oraz czekolady i jej wyrobów wystarczało
dla 75% potrzebujących, margarynę mogło kupić 79% zainteresowanych, ser –
80%. Na początku lat 80. braki w zaopatrzeniu dotyczyły 80% wszystkich artykułów
konsumpcyjnych. Według tych unormowań, począwszy od 1 kwietnia 1981 r. obok
istniejących kartek na cukier, wprowadzano reglamentowaną sprzedaż mięsa
i jego przetworów (formalnie na trzy miesiące). Powstał bardzo skomplikowany
system reglamentacji. Jego całość ujęto w dziewięć norm zaopatrzenia
(w zależności od wieku i rodzaju wykonywanej pracy). W ramach tych norm
szczegółowo podano wykaz przynależnego asortymentu mięsa. Został
on podzielony, według jakości mięsa, uwzględniając zawsze mniejszy udział
w przydziale lepszych gatunkowo mięs i wędlin. Powyższe zasady były
uzupełniane szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi sposobu dystrybucji kart
zaopatrzenia, ich wykorzystywaniem i przechowywaniem. Warto podkreślić,
iż tworząc te skomplikowane rozwiązania nie zapominano o szczegółach –
z ówczesnej perspektywy – drobnych. Zadbano np. o to, by członkowie Związku
Religijnego Wyznania Mojżeszowego otrzymywali odpowiednie przydziały w mięsie
koszernym. prawda próbowano eksperymentalnie od 1 lutego 1986 r. wprowadzić
sprzedaż bezkartkową mięsa w kilku województwach, jednak próba ta nie
przyniosła pożądanych efektów. Jak żart na tym tle brzmiała polemika rzecznika
rządu PRL z amerykańskim dziennikarzem, w której Jerzy Urban stwierdził, iż
w Polsce właściwie nie ma reglamentacji, a jedynie gwarancja zakupu przez
uprawnioną część społeczeństwa określonej ilości mięsa po zagwarantowanej
urzędowo cenie. Faktycznie, przez czas obowiązywania reglamentacji można było
nabywać (częściowo po cenach komercyjnych) niektóre gatunki mięsa i drobiu
oraz baraninę. Wędliny dostępne były też Peweksie, a od 1987 r. dopuszczono
swobodną sprzedaż targowiskową. Wszystkie te źródła zaopatrzenia były jednak
poza zwykłym zasięgiem szarego obywatela. Reglamentacja mięsa przetrwała
czerwiec 1989 r., zniesiono ją z końcem lipca 1989 r., choć jeszcze wiele zakładów
pracy zdążyło swoim pracownikom wydać kartki obowiązujące na ten towar
w sierpniu, a w drukarniach z maszyn zeszły nawet kartki wrześniowe. System
reglamentacji spowodował powstanie jednego z symboli Polski Ludowej – kolejki
sklepowej.8
Niedobory żywności były zawsze punktem zapalnym w okresie Polski
Ludowej, często istotą i sednem ważniejszym niż polityka. Dlatego ówczesna
władza „starała się” jak mogła reagować na wszelkie przypadki zakłóceń dostaw,
produkcji itd., często aż do granic tragicznych, by przypomnieć wspomnianą wyżej
aferę mięsną. Oczywiście jest tutaj zawarte pewne kuriozum, bowiem ówczesny
system gospodarczy, metody produkcji, dystrybucji były wadliwe, z czego wynikał

7

8

Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na
rynku).
Patrz znakomite studium socjologiczno-historyczne zjawiska kolejki: M. Mazurek, Społeczeństwo
kolejki. O doświadczeniu niedoboru 1945-1989. Warszawa 2010
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niedobór żywności.9 Niniejszy tekst ma pokazać jednak różne aspekty badawcze,
jakie wyniknęły z analizy dokumentów Służby Bezpieczeństwa, m.in.:
 zakres działalności Służb – w obszarze ich zainteresowania nie były tylko
sprawy polityczne, jak to się zwykle kojarzy, ale – między innymi – sprawy
żywieniowe, ktoś mógłby powiedzieć „mniejszego kalibru”, ale rozpracowywano je według podobnych instrukcji i schematów;
 pokazuje jak wielki był aparat bezpieczeństwa, jaka to potężna machina
urzędnicza, biurokratyczna,
 obnaża wszelkie minusy tamtego systemu, ogromne marnotrawstwo, gdzie
np. mięso gniło w magazynach, bo nie było wagonów kolejowych do jego
przewiezienia.
Sprawy operacyjne, o których jest mowa w niniejszym tekście, zakładane były
„na zagadnienie”: negatywne zjawiska wynikające z sytuacji gospodarczej kraju.
System dokumentów dawnych służb, a przechowywanych obecnie w Instytucie
Pamięci Narodowej, poukładany był m.in. wg tzw. kartoteki zagadnieniowej, gdzie
każda sprawa otrzymywała swój kod, wg tematyki. W ten sposób można było
sprawdzić, czy dana osoba czy instytucja nie występuje jakiś sprawach
zagadnieniowych. W ten sposób np. była sprawdzana rodzina osób ubiegających
się np. o pracę w resorcie, ale nie tylko, bo np. w sprawach żywieniowych, które
badałem, kontroli poddawano wszystkie osoby przewijające się w sprawie –
w praktyce wyglądało to tak, że wystarczyło, by w zeznaniach, informacjach
pojawiało się jakieś nazwisko i już było sprawdzane „zagadnieniowo”. Na każdą
sprawę zakładano teczkę, sporządzano szczegółowy plan, w którym typowano
osoby do rozmów czy przesłuchań, których „TW” należało uruchomić, (ciekawostka
– w sprawie „Mrożonka” do wydania opinii naukowej zwerbowano TW „Karola”,
który naukowo opiniował sytuację w Zakładach Mięsnych w Kaliszu). Decydowano,
czy używać technik operacyjnych, a po przeprowadzeniu sprawy we wnioskach
końcowych wskazywano o dalszych losach sprawy – czy kierowano to pionów
kryminalnych, prokuratur, czy rozszerzano sprawę na podobne w innych częściach
kraju. Cechą charakterystyczną jest też fakt, że większość spraw podejmowano na
podstawie wiadomości od tajnych współpracowników. Poniżej zostanie
zaprezentowany przykładowy wybór spraw, jakimi zajmowała się Służba
Bezpieczeństwa w zakresie nieprawidłowości na rynku mięsnym w Polsce. Uwagę
zwracają obrazowe kryptonimy spraw: „Kangur”, „Mrożonka”, „Tusza”, „Tucznik”
itp.
W latach 1975-1980 Zakładach Mięsnych „Żerań” w Warszawie popełniono
61 przestępstw, zatrzymano 95 osób, wartość zagarniętego mienia wyniosła
211.324. Większość zdarzeń dotyczyło pojedynczych kradzieży do 20 kg
dokonywanych przez pracowników. Większe straty notowano, gdy przestępstw
dokonywali konwojenci, którzy potrafili skraść nawet do 300 kg mięsa. Jedną
z metod kradzieży była metoda odkryta podczas rozpracowania operacyjnego
o kryptonimie „Ubytek” w 1978 r. Polegał on na dopisywaniu w dokumentach
przewozowych przedrostka „roz-” przed słowem „mrożone”, co dawało

9

Zobacz ciekawą analizę ówczesnego systemu: I. Jarosińska, Było i tak. Życie codzienne w Polsce
w latach 1945-1989. Warszawa 2009. Patrz też: M. Mazurek, Antropologia niedoboru w NRD i PRL
1971-1989. Wrocław 2010
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„rozmrożone”. Umożliwiało to zastosowanie wyższych norm ubytkowania mięsa
podczas transportu – 1,5% całości ładunku, większych o 1,45% od normalnych
strat. Inną metodą było również dokonywanie zmian w dokumentach, poprzez
przerabianie przecinków w liczbach określających wagę, co powodowało
pojawianie się sztucznych nadwyżek. Robiono również fikcyjne zwroty
reklamacyjne albo pobierano wielokrotnie towar na podstawie tych samych
dokumentów.
Funkcjonariusze
Służby Bezpieczeństwa
wśród
zjawisk
umożliwiających kradzieże mięsa wymieniali złą organizację pracy, brak określenia
zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, co w przypadku wykrycia
przestępstwa uniemożliwiało postawienie zarzutów konkretnym osobom, a także
ciche przyzwalania na przestępczy proceder niektórych kierowników i dyrektorów
zakładów Wymieniano również złe zabezpieczenie magazynów, brak ewidencji
towarów, niedokładne inwentaryzacje odbywające się bez nadzoru księgowości
oraz wiek i kwalifikacje członków Straży Przemysłowej, którzy mieli problemy
z ważeniem i liczeniem mięsa.10 Z kolei w Zakładach Mięsnych „Służewiec” –
również w Warszawie11 – w analogicznym okresie wykryto 56 przestępstw, zarzuty
postawiono 61 osobom, straty szacowano na ponad 120.000 zł.12
Podobnej tematyce poświęcone zostało inne opracowanie,13 w którym autor
oskarżał Rząd Stanów Zjednoczonych jako odpowiedzialny za niedobory na rynku
mięsa w Polsce w pierwszej połowie lat 80. XX w. Praca poświęcona została
przestępstwom gospodarczym w przemyśle mięsnym w latach 1973-1983
w województwie słupskim. Wymienione zostały tam m.in. jeszcze inne sposoby
kradzieży wyrobów mięsnych – takie jak dodatkowa produkcja w państwowych
przedsiębiorstwach z towarów nadwyżkowych, poza jakąkolwiek kontrolą.
Proceder taki był możliwy w sytuacjach, gdzie brak było dostatecznego systemu
kontroli, ewidencji, a nawet tak oczywistych elementów nadzoru jak oświetlenie,
czy system zabezpieczeń magazynów. Nagminne były oszustwa na etapie
rozbiórki mięsa czy peklowania, gdzie łamano procedury technologiczne dodając
do mięsa więcej wody lub soli. Częstym zjawiskiem było również łapownictwo,
umożliwiające
wyeliminowanie
kontroli,
przeprowadzanie
niedokładnych
inwentaryzacji, fałszowanie dokumentów, dowolność w ocenie wystawianych
na sprzedaż sztuk zwierząt itp. W latach 1973-1983 w województwie słupskim
przeprowadzono 15 postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw
w przemyśle mięsnym, objęto nimi prawie 130 osób, wysokość strat wyliczono
na prawie 9 mln zł.14 Ponad połowa spraw dotyczyła zorganizowanych grup.

R. Bramorski, Przestępstwa gospodarcze w przemyśle mięsnym (pokazane na przykładach
wybranych zakładów mięsnych w latach 1975-1980). Warszawa 1981, maszynopis, Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN
BU 001834/1355
11
Oba zakłady należały do Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego, w skład którego
wchodziły jeszcze Zakłady Mięsne „Mława” i Zakłady Mięsne „Ostrołęka”
12
R. Bramorski, Przestępstwa gospodarcze..., op. cit., k. 27
13
T. Adamiak, Ujawnianie i zwalczanie przestępstw gospodarczych w zakładach mięsnych (pokazane
na przykładzie województwa słupskiego za lata 1973-1983). Warszawa 1985, maszynopis, Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN
BU 001834/2049
14
Dla porównania – w województwie białostockim w latach 1980-1984 prowadzone były 42
postępowania przygotowawcze, którymi objęto 258 osób, szkody wyliczono na kwotę 5.997.000 zł.
Patrz: J. Bałdowski, Przestępstwa zagarnięcia mięsa i jego przetworów na szkodę Zakładów Mięsnych
10
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Najpopularniejszymi sposobami oszustw były fałszerstwa przy ważeniu zwierząt
rzeźnych, zaniżanie klasy hodowlanej zwierząt na wagach, wystawianie fałszywych
dokumentów potwierdzających padnięcie zwierząt, zamiana zwierząt o wysokich
klasach hodowlanych na te o niższych wartościach, sztuczne zwiększanie tary
pojazdów przewożących zwierzęta. Interesujące były przyczyny i motywacje osób
trudniących się przestępstwami w przemyśle mięsnym. Autor pracy wylicza
następujące:
 „subiektywne poczucie niesprawiedliwości, będące następstwem zbyt
niskich (w stosunku do nakładu pracy, stopnia odpowiedzialności
służbowej) zarobków (...),
 chęć zaimponowania innym znacznymi (...) wartościami majątkowymi,
zwłaszcza w przypadku osób, którym z różnych przyczyn nie udało się
zdobyć większych osiągnięć i sukcesów na innych płaszczyznach
aktywności zawodowej i życiowej,
 przekonanie, że wszyscy kradną i kombinują, jeśli tylko mają ku temu
okazję, tudzież przekonanie, że postępowanie praworządne może narazić
daną osobę na niekorzystne dla niej opinie ze strony jej środowiska
społecznego (frajer, mięczak itp.),
 trudne warunki materialno-bytowe (...),
 właściwa dla niektórych osób skłonność do działań ryzykownych w ogóle
(...),
 przeświadczenie, że na dobrą sprawę „na mieniu społecznym nikomu
specjalnie nie zależy”, o czym świadczyć mają przede wszystkim
występujące na terenie licznych zakładów pracy zjawiska marnotrawstwa
mienia społecznego, niegospodarności itp.”.15
Zorganizowana i masowa kradzież mięsa była przedmiotem analizy
w województwie gdańskim w latach 1975-1980, gdzie tamtejsza Komenda
Wojewódzka MO przeprowadziła 7 postępowań przygotowawczych w sprawach
zorganizowanego zagarnięcia mienia społecznego w przetwórstwie i handlu
mięsem. Udowodniono kradzież na kwotę około 4 mln, przy czym w 5 rabunkach
przedmiotem zagarnięcia było mięso i jego przetwory (głównie wędliny),
a w przypadku 11-osobowej grupy przestępczej działającej w latach 1975-1980
na terenie Zakładu Mięsnego w Gdańsku, kradzieży podlegały tylko naturalne
osłonki do produkcji wędlin o wartości 650.000 zł – prawdopodobnie
z przeznaczeniem do sprzedaży na nielegalny ubój.16
W 1987 r. w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce prowadzono dochodzenie
w sprawie bezpodstawnego uboju krów i jałowic cielnych17 o kryptonimie „Ciąża”.

w Białymstoku w latach 1980-1984. Warszawa 1986, maszynopis, Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN BU 001834/2350
Ibidem, k. 39
16
T. Gliniecki, Zorganizowane zagarnięcie mienia społecznego w przetwórstwie mięsnym pokazane na
przykładzie zakładów województwa gdańskiego. Warszawa 1982, maszynopis, Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN BU
1510/4610
17
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
w Ostrołęce [1975] 1983-1990,sygn. IPN BU 01093/85, Akta kontrolne śledztwa w sprawie
nieprawidłowości występujących w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce (...)
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Straty wynikłe w wyniku takiego uboju w latach 1984-1986 wyniosły ponad 2,5 mln
zł i spowodowane były m.in. zaniechaniem przez służby weterynaryjne
województwa ostrołęckiego badań jałowic i krów pod kątem cielności.18
Weterynarze w wyniku niedbalstwa lub zaniechań stwierdzali brak ciąży u bydła,
a po uboju okazywało się, że krowy i jałowice były cielne. W większości
przypadków nie robili w ogóle kontroli, natomiast pobierali za to pieniądze –
w sumie ponad 2,6 mln zł. W toku śledztwa okazało się, że nieprowadzanie badań
spowodowane było m.in. brakiem odpowiedniej wysokości funduszy na badania,
jakie Wojewódzki Zakład Weterynaryjny uzyskiwał od Wojewódzkiej Rady
Narodowej, brak precyzyjnych przepisów wykonawczych oraz infrastruktury
do badań – odpowiednich pomieszczeń, dostępu do wody itp. Śledztwo zakończyło
się umorzeniem, nie postawiono zarzutów konkretnym osobom, winy dopatrzono
się w niejasnych przepisach i za małych środkach budżetowych przeznaczanych
na badania. W wyniku podjętych działań przez Najwyższą Inspekcję Kontroli,
Państwową Inspekcję Sanitarną, służby weterynaryjne – zjawisko opisywanego
uboju praktycznie przestało funkcjonować. W tych samych zakładach zbadano
odpowiedzialność materialną pracowników w latach 1980-1985 i okazało się,
że w sprawach dotyczących produkcji mięsa było 195 spraw19 odszkodowawczych
na kwotę ponad 5,5 mln. zł.20
Niegospodarność i zaniedbania wykryto również w 1976 r. w Zakładach
Mięsnych w Grudziądzu, gdzie zostały zniszczone m.in. 2 tony szynki. Straty
z tytułu zniszczenia samej szynki wyceniono na 200.000 zł, pozostałych wyrobów
mięsnych na 100.000. Sprawę prowadzono pod kryptonimem „Krokus”, w toku
sprawdzenia wykazano, że w Zakładach nie rotowano towarów, znaleziono szynkę
z 1974 r. Odpowiedzialność karną i dyscyplinarną ponieśli kierownicy niższych
szczebli (kierownik magazynu). Tutaj również – co było typowe dla tego typu
przestępstw w przemyśle mięsnym – fałszowano dokumentację magazynoworozchodową.21 W tych samych zakładach, w 1980 r. wykryto, że celowo niszczone

Chodziło m.in. o naruszenie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 12 czerwca 1928 r. wydane
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o nadzorze weterynaryjnym
nad targami, jarmarkami, pokazami i przetargami zwierząt, rzeźniami, mleczarniami, zakładami
tuczenia dla celów przemysłowych, krowiarniami, wspólnemi pastwiskami, stajniami zajezdnemi
i przedsiębiorstwami handlu zwierzętami, lecznicami i uzdrowiskami dla zwierząt (Dz. U. z 1928 r. Nr
65, poz. 597 z póź. zm.) oraz w powiązaniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu
w sprawie nadzoru weterynaryjnego (Dz. U. z 1932 r. Nr 111, poz. 922). Oba akty zostały uchylone
dopiero 14 XII 1998 r. na mocy Ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 60, poz. 369 z póź. zm.)
19
Chodziło o sprawy: nieprawidłowa ocena klasy surowca, zawyżenie wagi przy skupie surowca,
zniszczenie produktu, uszkodzenie produktu lub surowca, nierozliczenie się z pobranego doraźnie
mienia, niedobór towarowo-kasowy, ubytek ponadnormatywny produktów w transporcie, zagarnięcie
mienia.
20
T. Wołczuk, Odpowiedzialność materialna pracowników jako środek ochrony mienia społecznego
na podstawie danych z Zakładów Mięsnych w Ostrołęce za lata 1980-1985. Warszawa 1986,
maszynopis, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
sygn. IPN BU 1510/2701, k. 100, 104
21
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych w Toruniu, sygn. IPN By 081/135, Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim
„Krakus”
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były półtusze przeznaczone na eksport, by były wycofywane z cyklu
produkcyjnego, a następnie rozkradane. Początkowo doszukiwano się motywów
politycznych, ale okazało się to pospolitym przestępstwem. Tylko w styczniu 1980
r. zniszczono w ten sposób ponad 50 ton mięsa.22 Z kolei w 1979 r. zepsuciu
uległo 50 ton bekonu przeznaczonego na eksport do Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzialnym za to był Zakład Produkcyjny nr 1 w Brodnicy należący
do Zakładów Mięsnych w Toruniu, którego obciążono karą za niedostarczenie
towaru do brytyjskiego odbiorcy w wysokości 1 mln zł.23
Interesującym śledztwem była sprawa o kryptonimie „Kangur” wszczęta
w 1985 r. Dotyczyła ona zalegającego w Chłodni Składowej w Kaliszu 170 ton
jagnięciny z Nowej Zelandii o wartości 45 mln zł, pochodzącej z uboju z II półrocza
1983 r. i I półrocza 1984 r. Jagnięcina została zakupiona przez osobę
niekompetentną jako element dodatkowy sprzedaży przez Polskę maszyn
górniczych i budowlanych do Nowej Zelandii. Nie udało się mięsa sprzedać na
rynku, nawet po zaniżonej cenie, m.in. z powodu braku tradycji w spożywani tego
mięsa przez ludność. Pomimo że do sklepów mięsnych wysyłane były recepty
opisujące sposoby przyrządzania i przepisy kulinarne – nie było popytu na mięso
jagnięce. Ostatecznie mięso zostało przerobione na garmażerkę i rozdysponowane
do punktów zbiorowego żywienia.24 Ponowny problem wystąpił w tej samej chłodni
w 1987 r., gdzie zepsuciu uległo 359 ton mięsa wieprzowego o wartości ponad
80 mln zł i 378 ton smalcu o wartości ponad 65 mln zł. Tym razem przyczyną
był brak dyspozycji transportowych z jednostek nadrzędnych – Okręgowego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Kole i Zrzeszenia Przedsiębiorstw
Przemysłu Mięsnego w Warszawie. Instytucje te tłumaczyły zastój decyzyjny
brakiem odpowiedniej ilości wagonów chłodni. Dodatkowe koszty magazynowania
i sprzedaży przeterminowanego mięsa poniżej wartości wyniosły ponad
8,5 mln zł.25
Nieprawidłowości na rynku mięsa były tłumaczone również czynnikiem
ludzkim. W Zakładzie Transportu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu
Mięsnego w Ełku w 1983 r. powstał konflikt, którego podłożem był nowy dyrektor
i jego styl zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, że pracownicy Zakładu
zaczęli się zwalniać, odnotowano również nastroje niezadowolenia i atmosferę
zastraszania. Wraz z przyjęciem nowego dyrektora zaczęto zwalniać pracowników
administracji. Nowy dyrektor wprowadził autokratywny styl zarządzania,
nie konsultował swych decyzji z aktywem kierowniczym oraz związkami
zawodowymi. Sprawa tym bardziej była niepokojąca dla ówczesnych tajnych służb,
że pracownicy w rozmowach wyrażali opinię, że za „Solidarności” sytuacja taka nie

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych w Toruniu, sygn. IPN By 081/412, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Tusza”
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Wewnętrznych w Toruniu, sygn. IPN By 081/275, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Balot”
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Archiwum Instytutu Pamięci narodowej Oddział w Łodzi, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
w Kaliszu, sygn. IPN Ld 0043/526, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Kangur”
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w Kaliszu, sygn. IPN Ld 0043/614, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Mrożonka”
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miałaby miejsca”. Służba Bezpieczeństwa nadała sprawie kryptonim „Autokrata”26
i wszczęła ją ze względu na zagrożenie prawidłowego funkcjonowania zakładu
z sektora gospodarki żywnościowej. Po rozpoznaniu stwierdzono, że zła sytuacja
była spowodowana nie tylko stylem kierowania dyrektora, ale też brakiem
dyscypliny wśród pracowników i zdestabilizowaniem sytuacji w okresie działalności
„Solidarności” w latach 1980-1981. Przeprowadzono rozmowy profilaktyczne
z przewodniczącym NSZZ „Solidarność w Zakładzie, I Sekretarzem POP oraz
z dyrektorem, po których sytuacja w Zakładzie ustabilizowała się, zmieniono
styl zarządzania, zreorganizowano strukturę przedsiębiorstwa. Przy okazji – jak
odnotowali funkcjonariusze – pozyskano nowego tajnego współpracownika.
Jeszcze w lipcu 1989 r., tuż przed zmianą systemu politycznego
i wprowadzeniem gospodarki rynkowej w Polsce, rozpoczęto sprawę operacyjnego
rozpoznania o kryptonimie „Konserwa”, dotyczącą zniszczenia konserw warzywnomięsnych w Zakładach Przetwórstwa owocowo-Warzywnego w Piekarach.27
Złą partię towaru zniszczono w 1987 r. i 1988 r., kwotę strat wyliczono n a 2,5 mln
zł. Okazało się, że wyprodukowano kilka tysięcy sztuk konserw nie nadających
się do spożycia, a powodem tego był brak dostępu do czystej i sterylizowanej
wody, zepsucie kotła parowego oraz wyeksploatowanie w 80% kotłowni.
Niemożliwy był zakup nowych urządzeń ze względu na braki dewizowe oraz brak
producenta takich urządzeń w kraju.28 W trakcie postępowania wykryto między
innymi, że kilka tysięcy zepsutych konserw trafiło do handlu, okazało się również,
że dalsze kilka tysięcy ukrywano potajemnie na terenie zakładu. Likwidacji
lub ponownemu przerobowi poddano ponad 30.000 sztuk różnych konserw (!).
Nie wiadomo jak sprawa się zakończyła – teczka urywa się na dokumencie
z 18 listopada 1989 r., w którym zaleca się przeprowadzenie dodatkowych
czynności procesowych i następnie sprawę przekazać do prokuratury.29
Zaprezentowane powyżej wybrane sprawy pokazują w optyce problemy
z jakimi borykała się gospodarka Polski Ludowej. Takie zjawiska były
wszechobecne w różnych gałęziach przemysłu, rolnictwa itp. Z akt źródłowych
widać ogromne marnotrawstwo, żywność gniła w magazynach – pomimo
niedoborów w sklepach – a nie było składów pociągu, który mógłby
to przetransportować lub zabrakło tak oczywistego składnika produkcji jak woda.
Pokazuje to niedoskonałość całego ówczesnego systemu, w którym robiono np.
przetwory mięsne, ale nie było wyprodukowanych do nich puszek. Widać również
jak bardzo rozprzestrzeniło się kombinatorstwo, łapownictwo, fałszerstwo i to co
dziś w wielu wspomnieniach sentymentalnych nazywane jest „kombinowaniem
żywności” było według prawnej wykładni zwykłymi kradzieżami.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych w Suwałkach, sygn. IPN Bi 06/340, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Autokrata”
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Streszczenie
Artykuł opisuje produkcję mięsa w okresie Polski Ludowej i problemy
związane z jego niedoborem. Na podstawie akt Służby Bezpieczeństwa
zobrazowano metody kradzieży, fałszerstw, pokazano również marnotrawstwo,
jako zjawisko powszechne w poprzednim ustroju. Tekst jest symbolicznym
obrazem Polski Ludowej w pigułce.
Słowa klucze: Polska Ludowa, rynek mięsa, Służba Bezpieczeństwa
Summary
The article describes meat production during the Polish People's Republic and
the problems associated with deficiency. On the basis of the Security Service
Act illustrated the method of theft, forgery, waste is also shown as a common
phenomenon in the previous regime. The text is a symbolic image of the Polish
People's Republic in a nutshell.
Key words: Polish People's Republic, production of meat, Security Service
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w Ostrołęce za lata 1980-1985. Warszawa 1986, maszynopis, AIPN,
Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN BU 1510/2701
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Izabela JUNCEWICZ
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
SYTUACJA KRYZYSOWA I KRYZYS JAKO EFEKT ZAGROŻEŃ
NIEMILITARNYCH BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Przełom XX i XXI wieku to okres globalizacji, którego jednym z przejawów
stało się postrzeganie bezpieczeństwa jako złożonego procesu,1 który stanowi
wyzwanie dla współczesnego i przyszłego świata.
Zachodzące zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa naszego państwa, a przede
wszystkim jego zmienność, nieprzewidywalność oraz zmniejszenie wagi
klasycznych zagrożeń militarnych na rzecz zagrożeń o charakterze
asymetrycznym, przybierających postać zagrożeń transsektorowych, pociągają
za sobą konieczność zmiany zasad funkcjonowania poszczególnych struktur
i podmiotów bezpieczeństwa.2
Wielowymiarowy
charakter
bezpieczeństwa
wewnętrznego
wpływa
współcześnie na funkcjonowanie naszego państwa w wielu dziedzinach
związanych przede wszystkim z ochroną ludności i środowiska naturalnego.
To również wiele wyzwań dla państwa, do których należy między innymi
poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego3 i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Podstawą
tego jest taka budowa systemu zarządzania kryzysowego, w którym wymagana
jest ścisła współpraca organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz
innych podmiotów spoza tego obszaru. Funkcjonowanie systemu zarządzania
kryzysowego, poza oparciem na silnych podstawach prawnych, musi stanowić
rozwiązania systemowe uwarunkowane właściwymi założeniami teoretycznymi,
praktycznymi i organizacyjnymi. System ten poprzez identyfikację zagrożeń
powinien umożliwiać sprawne użycie odpowiednich sił i środków w celu likwidacji
skutków klęsk żywiołowych czy katastrof. Powinien także zapewniać efektywną
koordynację działań wszystkich zaangażowanych służb, inspekcji i straży oraz

1

2

3

Przykładem może być definicja, która mówi, że przez bezpieczeństwo rozumie się „proces, w którym
stan bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych
zmian uwarunkowań bezpieczeństwa. Nie ma więc czegoś takiego, jak trwałe lub raz ustanowione czy
zorganizowane bezpieczeństwo”, R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI
wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa 2006, s. 15
G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe jako przedmiot badań nauki o bezpieczeństwie (w:)
P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego,
t. V. Warszawa 2013, s. 33
„Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
infrastruktury krytycznej”, Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U., nr 89,
poz. 590, z późn. zm.) art. 2
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organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy poszkodowanym, w tym także
przywracaniu stanu „normalnego”.4
System zarządzania kryzysowego, a właściwie przedsięwzięcia realizowane
w jego ramach, powinny być skuteczną odpowiedzią na szereg zagrożeń
powodujących powstawanie sytuacji kryzysowych dezorganizujących życie
codzienne społeczeństwa oraz powodujących załamanie pracy administracji
rządowej i samorządowej i/lub infrastruktury państwa.
Powyższe rozważania skupiające się wokół systemu zarządzania
kryzysowego implikują konieczność zdefiniowania terminu sytuacja kryzysowa.
Podstawowym dokumentem zawierającym pojęcie sytuacji kryzysowej jest Ustawa
z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590), w której
pierwotnie sytuację kryzysową zdefiniowano jako „sytuację będącą następstwem
zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia
więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu
instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne
do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia
żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”.5
Natomiast w nowelizacji tejże ustawy z 17 lipca 2009 roku uwzględniono treść
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2009 roku, który uznał
dotychczasową definicję sytuacji kryzysowej za niezgodną z art. 2. Konstytucji RP.
Znowelizowana ustawa zmienia i upraszcza definicję sytuacji kryzysowej nadając
jej brzmienie: to „sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne
ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu
na nieadekwatność posiadanych sił i środków”.6
W literaturze przedmiotu można spotkać także inne definicje tego terminu.
Poniżej zaprezentowano kilka z nich.
E. Nowak definiuje sytuację kryzysową jako „zespół okoliczności
zewnętrznych i wewnętrznych, w jakich znajduje się dany podmiot (układ,
organizacja, system), wpływających na jego funkcjonowanie w taki sposób,
iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie czego
dochodzi do zachwiania równowagi a następnie jej przywrócenia dzięki podjętym
środkom regulacji, jeśli takie zostaną zastosowane”.7
Z kolei P. Sienkiewicz i P. Górny uważają, że sytuacja kryzysowa to „sytuacja
systemowa charakteryzująca się kulminacją zagrożeń (wewnętrznych i/lub
zewnętrznych) powodujących utratę stanu normalności i możliwość zakłócenia
podstawowych cech systemowych (np.: stabilności, równowagi, sterowalności,
efektywności itp.)”.8

Zob. W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2012,
s. 5
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U., nr 89, poz. 590) art. 3
6
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590, z późn. zm.) art. 3
7
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007, s. 39
8
P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON”
Nr 4. Warszawa 2001, s. 31
4

5
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Inna definicja przedstawia sytuację kryzysową jako „stan, w którym
narastające napięcia wewnętrzne lub zewnętrzne (pomiędzy systemami) powodują
destabilizację funkcjonowania systemu i wymuszają podjęcie określonych kroków
naprawczych, które mogą doprowadzić do zażegnania sytuacji kryzysowej,
a w przypadku działań nieskutecznych, mogą przerodzić się w kryzys”.9
Kolejna interpretacja przedmiotowego pojęcia mówi, że „sytuacja kryzysowa
to stan narastającej destabilizacji, niepewności i napięcia społecznego,
stwarzający zagrożenie dla integralności terytorialnej, życia, zdrowia, mienia,
dziedzictwa kulturowego, środowiska lub infrastruktury krytycznej”.10
Natomiast według G. Sobolewskiego z „sytuacją kryzysową będziemy mieli
do czynienia wówczas, kiedy w wyniku okoliczności zewnętrznych bądź
wewnętrznych dochodzi do zachwiania równowagi funkcjonowania, często utraty
kontroli nad rozwojem sytuacji i powstania nieakceptowanego poziomu zagrożenia
podstawowych wartości, interesów oraz celów rozpatrywanego podmiotu,
co wywołuje potrzebę podjęcia nadzwyczajnych działań w celu powrotu do stanu
równowagi funkcjonowania”.11
W kontekście powyższych definicji można stwierdzić, iż o istocie sytuacji
kryzysowej świadczą następujące cechy:12
 każdy kryzys jest wynikiem sytuacji kryzysowej lub jest sytuacją
kryzysową;
 kulminacyjnym punktem sytuacji kryzysowej (jeśli nie zdoła się jej zaradzić
na etapie eskalacji) jest kryzys;
 pojęcie sytuacji kryzysowej jest nadrzędne wobec pojęcia kryzysu, gdyż
nie każda sytuacja kryzysowa musi zakończyć się kryzysem;
 sytuacja kryzysowa rozpoczyna się od pojawienia się jej oznak
charakteryzujących lub sygnalizujących przekroczenie subiektywnie
postrzeganego poziomu ryzyka, które dla danego podmiotu stanowią
granicę akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę przytoczone definicje oraz istotę sytuacji kryzysowej można
wyróżnić w jej przebiegu trzy zasadnicze fazy: przedkryzysową, kryzys, oraz
pokryzysową. W odniesieniu do powyższych faz, niepodjęcie stosownych działań
zaradczych może doprowadzić, w zależności od sytuacji, do wojny, całkowitego
upadku (likwidacji) organizacji lub innego (gorszego lub lepszego) stanu
jej funkcjonowania, także do innej sytuacji kryzysowej. Należy jednocześnie
zaznaczyć, że sytuacja kryzysowa, w jakiej znajduje się dany podmiot stwarza nie
tylko zagrożenie, lecz może być również szansą jego rozwoju.13

D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów
i podmiotów (w:) G. Sobolewski, D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe. Warszawa 2013, s. 30
10
J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2. Zarządzanie kryzysowe
w przedsiębiorstwie. Kraków 2011, s. 24
11
G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe jako przedmiot badań nauki o bezpieczeństwie (w:)
P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego,
t. V. AON. Warszawa 2013, s. 38
12
S. Kowalkowski, Wojska inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego. Warszawa 2013, s. 19
13
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe…, op. cit., s. 39
9
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Uniwersalny model zmian sytuacji kryzysowej, której zmiany zależą
od charakteru podejmowanych przez podmiot działań naprawczych, przedstawił
w swojej monografii Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów
bezpieczeństwa i obronności państwa M. Cieślarczyk (tabela 1).
Tabela nr 1: Podejmowane przez podmiot działania a zmiany sytuacji kryzysowej
SYTUACJA „NORMALNA” PODMIOTU
- STAN WZGLĘDNEJ RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
SYTUACJA KRYZYSOWA
WYRAŹNE ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI
Wewnętrznej i (lub) zewnętrznej
Dążenie do równowagi:
A/ przy sprawnych mechanizmach B/ przy braku mechanizmów lub zbyt małej
radzenia sobie z kryzysem
ich sprawności
 realistyczna
ocena
sytuacji  nierealistyczna
ocena
sytuacji
i zrozumienie problemu
i niezrozumienie problemu
 działania:
 działania:
- podjęte w odpowiednim czasie
- nie podjęte, lub
- w odpowiedni sposób – adekwatne do - podjęte w nieodpowiednim czasie
potrzeb
- w nieodpowiedni sposób – nieadekwatne
- przy pomocy odpowiednich sił
do potrzeb
i środków
- przy pomocy nieodpowiednich sił
- uwzględniające różne rodzaje wsparcia
i środków
- nie uwzględniające wsparcia, albo tylko
jego niektóre rodzaje np. materialne przy
braku psychologicznego
ZAŻEGNANIE KRYZYSU
POGŁĘBIANIE SIĘ KRYZYSU
Źródło: M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów
bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce 2009, s. 116

Prowadząc rozważania nad sytuacją kryzysową, konieczne jest zdefiniowanie
terminu kryzys. Analizując literaturę przedmiotu można dostrzec, że istnieje wiele
definicji tego pojęcia ujmujących różne strony oraz aspekty życia i funkcjonowania
człowieka, społeczeństw oraz organizacji.
Kryzys (gr. krisis od krino – rozróżniam, rozstrzygam) identyfikowany jest jako
punkt zwrotny, przełomowy, moment rozstrzygający, jakościową zmianę układu lub
w układzie. W teorii kryzysu rozważanym układem może być zarówno organizm
ludzki (w medycynie, psychologii), instytucja, organizacja, a w tym m.in.
terytorialnie zorganizowane społeczeństwo, a więc państwo.14
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego definiuje kryzys
jako „sytuację będącą następstwem zagrożenia, prowadzącą w konsekwencji do
zerwania lub znacznego osłabienia więzów społecznych, przy równoczesnym
poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w takim
stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia

14

Zob. Słownik wyrazów obcych, J. Tokarski (red.). Warszawa 1980, s. 401 (w:) E. Nowak, Zarządzanie
kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007, s. 31
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bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów
nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP”.15 Ten sam słownik w kolejnej
definicji określa kryzys jako „sytuację powstałą w wyniku załamania się stabilnego
dotąd procesu rozwoju, grożącą utratą inicjatywy i koniecznością godzenia się na
przyjmowanie
niekorzystnych
warunków
oraz
wymagającą
podjęcia
zdecydowanych i wszechstronnych kroków zaradczych”.16
Nieco inne postrzeganie pojęcia kryzys prezentuje M. Cieślarczyk. Twierdzi
on, że o kryzysach można myśleć wąsko i negatywnie, albo szeroko i pozytywnie.
W tzw. potocznym rozumieniu spotyka się zazwyczaj wąskie, negatywne
rozumienie kryzysów. Traktuje się je wtedy jako przykre, a nawet groźne
zdarzenia, sytuacje lub procesy, stwarzające zagrożenie dla istotnych potrzeb,
celów, interesów i wartości danego podmiotu. O kryzysach można także myśleć
szeroko i pozytywnie. W takim znaczeniu kryzys rozumie się jako obiektywne
zjawisko towarzyszące wszelkiego rodzaju zmianom (zmianom podmiotu
i zmianom otoczenia, ale także zmianom relacji podmiot – otoczenie) i rozwojowi.17
Uważa on, że warto pamiętać, iż w szerszym znaczeniu kryzysy są zjawiskami
zmiennymi, pojawiającymi się w jakimś czasie w określonym miejscu przestrzeni.
W węższym znaczeniu zaś są one rozumiane jako charakterystyczny punkt
zwrotny w określonym ciągu zdarzeń.18
Z kolei według G. Sobolewskiego kryzysem będziemy nazywali „kulminacyjną
fazę eskalacji zagrożenia, często całkowitą utratę kontroli nad istniejącą sytuacją
kryzysową, w której następuje przełom (punkt zwrotny) jakiegoś procesu, w wyniku
którego dany podmiot może ulec likwidacji, destrukcji lub powrotu do normalności,
a nawet rozwoju”.19
Analiza zaprezentowanych definicji pojęcia kryzys pozwala wyspecyfikować
cechy, które charakteryzują kryzys jako zjawisko:20
 kulminację zdarzeń (zagrożeń) dla określonego podmiotu (lub rejonu),
która może negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie (niekiedy nawet
uniemożliwić funkcjonowanie);
 jakościową zmianę w funkcjonowaniu danego podmiotu (podmiotów);
 utratę kontroli nad realizowanymi procesami lub normalnym
funkcjonowaniem podmiotu, na który kryzys ma bezpośredni lub pośredni
wpływ;
 nadmiar informacji napływających do podmiotu;
 nieprzewidywalność w aspekcie rejonu (miejsca), skali i rozwoju kryzysu.
Aby zmierzyć skalę kryzysu, należy określić wielkość środków zastosowanych
do jego opanowania, ponieważ może się okazać, że zastosowane antidotum nie
koniecznie musi być wprost proporcjonalne do skali zagrożenia. Istnieje również
pogląd, że można zmierzyć rangę kryzysu poprzez określenie poziomu

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodoweg. Warszawa 2010, s. 61
Ibidem
M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
i obronności państwa. Siedlce 2009, s. 106
18
Ibidem, s. 107
19
G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe…, op. cit., s. 38
20
S. Kowalkowski, Wojska inżynieryjne…, op. cit., s. 18
15
16
17
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dezorganizacji określonych więzi czy procesów w danej strukturze. Kryzys ma
charakter ewolucyjny, ciągle się rozwija i niejednokrotnie jest niepowtarzalny.
Ogólnie mówiąc, jest to kulminacyjna faza narastającej sytuacji zagrożenia
powstałej wskutek wynikających niespodziewanie okoliczności.21
Zjawisko kryzysu ze względu na swoją złożoność często błędnie utożsamiane
jest z sytuacją kryzysową, która obejmuje pewien przedział czasowy o dość
płynnych i nie ostrych granicach. Należy jednak pamiętać, iż kryzys stanowi jedną
z faz rozwoju sytuacji kryzysowej, stanowi jej punkt (moment) przełomowy.
Tak więc, kryzys to wymagająca rozwiązania sytuacja, stwarzająca trudności
ponad poziom akceptacji społecznej. Po jego przekroczeniu sytuacja kryzysowa
staje się kryzysem, więc kryzys należy traktować jako proces, czyli sekwencję
następujących po sobie zdarzeń, oraz jako etap sytuacji kryzysowej. Sytuacja
kryzysowa zawiera zdarzenia poprzedzające kryzys, a także następujące po nim –
w ujęciu procesowym kryzys należy interpretować w kategoriach przyczynowoskutkowych.22
Rysunek nr 1: Model przebiegu sytuacji kryzysowej

Źródło: W. Kaczmarek, Prognoza ewolucji organizacji publicznych. Warszawa 2013,
s. 91

21
22

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie…, op. cit., s. 26
M. Jabłonowski, L. Smolak (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk 2007, s. 338
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Powyższy rysunek ilustruje przebieg sytuacji kryzysowej i umiejscowienie
w niej kryzysu, a więc tzw. cykl rozwojowy sytuacji kryzysowej. Wynika z niego,
że o rozwoju sytuacji kryzysowej mówimy wówczas, kiedy krzywa przekroczy
poziom zdarzeń akceptowanych. W tym miejscu podkreślić należy, że sytuacja
kryzysowa obejmuje czynniki, etapy i wydarzenia poprzedzające wystąpienie
kryzysu i kształtujące kryzys oraz sytuacje pokryzysowe.23
Z kolei E. Nowak uważa, iż sytuacja kryzysowa pojawia się z reguły jeszcze
w okresie pokoju, a kończy w okresie ostrego kryzysu, kiedy konieczne staje się
wprowadzenie stanów nadzwyczajnych (rys. 2).
Rysunek nr 2: Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa narodowego
STAN BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
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Źródło: E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.
Warszawa 2007, s. 20

Rozważając analizowane treści można przyjąć, że sytuacja kryzysowa
i kryzys jako efekt zagrożeń bezpieczeństwa, mogą wystąpić z wielu różnych
przyczyn.
W literaturze przedmiotu wymienia się wiele grup zagrożeń, niemniej jednak
za zasadnicze z nich uznaje się zagrożenia spowodowane siłami natury oraz
zagrożenia wywołane przez człowieka.

23

Por. W. Kaczmarek, Prognoza ewolucji organizacji publicznych. Warszawa 2013, s. 87-91
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Pod pojęciem zagrożenie rozumieć należy zdarzenie, powstające losowo lub
wywołane celowo, które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie politycznych
i gospodarczych struktur państwa, na warunki bytowania ludności oraz stan
środowiska naturalnego.24
Z kolei w cytowanym już Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, zagrożenie bezpieczeństwa państwa definiowane jest jako „splot
zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym
prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków
do niezakłóconego bytu i rozwoju wewnętrznego bądź naruszenie lub utrata
suwerenności państwa oraz jego partnerskiego traktowania w stosunkach
międzynarodowych – w wyniku zastosowania przemocy politycznej,
psychologicznej, ekonomicznej, militarnej, itp.”.25
Natomiast K. Ficoń przez zagrożenie określonego podmiotu rozumie
„zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi
(celowymi), które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki, grupy
społecznej, organizacji, państwa lub powoduje niekorzystne (niebezpieczne)
zmiany w ich strukturze i funkcjonowaniu”.26
Odnosząc się do terminu zagrożenie dostrzega się, że jest to pojęcie bardzo
szerokie i wieloznaczne, rozpatrywane z perspektywy wielu dyscyplin naukowych,
analizowane w sytuacjach jednostkowych i grupowych, w układach ujmujących
społeczne procesy w skali mikro i makro, w okolicznościach i uwarunkowaniach
uwzględniających aspekt subiektywny i obiektywny zjawiska.27
W całokształcie problematyki bezpieczeństwa ważna jest zarówno
identyfikacja, jak i prognoza zagrożeń. One bowiem stanowią podstawę
do prowadzenia ocen i projektowania zamierzeń zapewniających bezpieczeństwo
na wszystkich jego poziomach, od indywidualnego do globalnego. Wzrost wagi
pojawiających się zagrożeń wynika z rozwoju ich dynamiki i zmiennego charakteru,
często trudnego do przewidzenia. Współcześnie zagrożenia w coraz większym
stopniu wykraczają poza sferę militarną. Do celów agresywnych wykorzystywane
są zdobycze cywilizacyjne i naukowo-techniczne. Powoduje to potrzebę
przeznaczania zwiększonych środków na identyfikację i ocenę zagrożeń w czasie
pozwalającym podjąć stosowne i skuteczne przeciwdziałanie.28
Naturalnym następstwem dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa
są pojawiające się nowe zagrożenia, które wymagają identyfikacji, wyjaśnienia ich
istoty i umiejscowienia w określonych grupach typologicznych, według
przyjmowanych kryteriów podziału. Dychotomiczny podział na zagrożenia militarne
i niemilitarne jest współcześnie najczęściej przyjmowany jako podstawowy,

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie …, op. cit., s. 7
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1994, s. 61 (w:) Słownik terminów …,
op. cit., s. 162
26
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Warszawa 2007, s. 76
27
J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 1. Zarządzanie kryzysowe
w administracji publicznej. Kraków 2010, s. 23
28
Zob. M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa. Warszawa 2009, s. 20
24
25
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choć oczywiście nie jedyny. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto,
że do zasadniczych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego29 zaliczamy
zagrożenia o charakterze niemilitarnym, czego przykładem jest potwierdzona już
współcześnie teza: „Współczesne bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa
obejmują w coraz większym stopniu oprócz siły militarnej, zdolności ochrony
i ratownictwa ludności, substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami
niemilitarnymi (…). Zagrożenia, jakie niosą dla współczesnych społeczeństw
katastrofy i awarie techniczne, klęski żywiołowe oraz skażenie środowiska –
są równe skutkom wojny”.30
Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa może być prowadzona według
kryteriów: przedmiotowych, źródła zagrożenia, środowiska, zasięgu zagrożenia,
skali zagrożenia, skutków zagrożeń, miejsca zagrożenia, charakteru stosunków
społecznych, itp.31
Do najczęściej wymienianych zagrożeń niemilitarnych (według kryterium
przedmiotowego) zaliczyć możemy zagrożenia:32
 polityczne;
 ekonomiczne;
 ekologiczne;
 naturalne;
 techniczne (technologiczne);
 społeczne, niekiedy zwane społeczno-kulturowymi.
Odrębną grupę zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią zagrożenia
terrorystyczne, w których występują zarówno elementy militarne, jak i niemilitarne.
Zatem trudno jest zaliczyć je tylko do jednej z wyszczególnionych grup zagrożeń.33
Z kolei ze względu na źródło pochodzenia można wyróżnić cztery grupy
zagrożeń mogących w szybkim tempie doprowadzić do powstania sytuacji
kryzysowych, mających wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie całego
państwa lub poszczególnych regionów. Podział ten obejmuje34(rys. 3):
 zagrożenia naturalne (wszelkie groźne zjawiska związane z naturą);
 zagrożenia techniczne (związane z cywilizacyjnym i gospodarczym
rozwojem społeczeństw);
 terroryzm;
 inne zagrożenia (np.: proliferacja broni masowego rażenia, masowe
migracje, niepokoje społeczne czy przestępczość zorganizowana).

Bezpieczeństwo wewnętrzne (internal security) stan osiągnięty w rezultacie działania organów
państwa zmierzających do zapewnienia jego stabilności wewnętrznej i odporności na możliwe
zagrożenia wywołane przez przyrodę lub człowieka, E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii
bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2011, s. 168
30
M. Reuner, National Security. The Economic and environmental dimension, Wordwatch Institute,
5/1989 (w:) R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe …, op. cit., s. 109
31
E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii …, op. cit., s. 40
32
S. Kowalkowski, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. AON. Warszawa 2011, s. 24.
33
Ibidem
34
W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie …, op. cit., s. 7
29
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Rysunek nr 3: Podział zagrożeń kryzysowych
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Źródło: W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych. Warszawa 2012, s. 23

Zaznaczyć należy, iż istnieje jeszcze wiele różnorodnych sposobów podziału
bardzo rozległego zbioru zagrożeń. Przedstawione powyżej klasyfikacje zagrożeń
bezpieczeństwa są tylko jednymi z wielu funkcjonujących w literaturze przedmiotu.
Dodać w tym miejscu należy również, że próba wymienienia i scharakteryzowania
wszystkich zagrożeń jest niemożliwa, a ponadto nie jest celem niniejszego
opracowania.
Współcześnie klęski żywiołowe oraz katastrofy wywołane działalnością
człowieka stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o stanie klęski żywiołowej
pod pojęciem klęski żywiołowej rozumie się „katastrofę naturalną lub awarię
techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc
i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych
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środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych
służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem”.35
Wśród zagrożeń naturalnych występujących na terenie naszego kraju, które
w znacznej mierze spowodowane są zmianami klimatycznymi oraz związanymi
z tym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, najczęściej wymienia się: powodzie
będące najbardziej groźnymi i niszczycielskimi w skutkach klęskami żywiołowymi,
a także silne wiatry, susze, anomalie pogodowe, ruchy tektoniczne, epidemie
i plagi zwierzęce.
Wraz z szybkim rozwojem przemysłowym i dynamiczną rozbudową
infrastruktury nasilają się także zagrożenia techniczne, do których zaliczamy:
pożary, awarie chemiczne, awarie i wypadki radiacyjne, katastrofy komunikacyjne,
budowlane, górnicze, a także awarie urządzeń technicznych.
W myśl zapisów przywołanej powyżej Ustawy o stanie klęski żywiołowej
„katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia
w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym”.36 Współcześnie
skutki ataku terrorystycznego mogą być zbliżone do skutków klęsk żywiołowych.
Znaczny wzrost liczby ataków terrorystycznych na świecie oraz aktywny udział
Sił Zbrojnych RP w koalicji antyterrorystycznej sprawiły, że Polska i jej obywatele
mogą stać się celami ataków terrorystycznych.37
Na podstawie powyższych treści można wysnuć kilka istotnych wniosków
odnoszących się ściśle do tytułu opracowania. Po pierwsze należy przyjąć,
iż zasadniczym elementem przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom
bezpieczeństwa jest budowanie wiedzy o mechanizmach i procesach ich
powstawania. Jest to niewątpliwie zadanie interdyscyplinarne, w którym połączone
muszą być dziedziny wiedzy o człowieku, wiedzy ekonomicznej, demograficznej,
planowania przestrzennego, wiedzy o zarządzaniu, a przede wszystkim dwóch
stosunkowo nowych dyscyplin naukowych tj. nauk o bezpieczeństwie i nauk
o obronności.
Po drugie – wraz z rozwojem cywilizacyjnym nastąpiła eskalacja zagrożeń
bezpieczeństwa, które najczęściej dzielone są na dwie zasadnicze grupy,
tj. zagrożenia spowodowane siłami natury oraz zagrożenia wywołane przez
człowieka. Konsekwencją (efektem) występowania tych zagrożeń są sytuacje
kryzysowe i kryzysy, w czasie których potrzebna jest określona wiedza
i umiejętności przeciwdziałania im lub usuwania ich skutków, co wiąże się ściśle
z posiadaniem w państwie efektywnie funkcjonującego systemu zarządzania
kryzysowego, a także powszechną edukacją społeczeństwa w tym zakresie.
Po trzecie – we współczesnym świecie dostrzec możemy rosnącą
współzależność poszczególnych sektorów gospodarki i życia społecznego.
W konsekwencji obserwujemy coraz wyraźniejsze zmiany dokonujące się
w charakterze współczesnych zagrożeń, a wraz z nimi wzrost „wrażliwości”
otwartych społeczeństw na zagrożenia asymetryczne oraz zagrożenia związane
z rozwojem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi, społecznymi, itp.38

Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U., nr 62, poz. 558, z późn. zm.),
art. 3. ust. 1
36
Ibidem, art. 3. ust. 2
37
S. Kowalkowski, Wojska inżynieryjne …, op. cit., s. 56
38
Por. W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie …, op. cit., s. 5
35
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Po czwarte – ostatnia dekada to przyspieszenie procesów globalizacji, nie
tylko w aspekcie gospodarczym, lecz również w wymiarze społeczno-kulturowym
i politycznym. Wskazane procesy powodują nieuchronny wzrost dynamiki
powstawania i nieprzewidywalności pojawiających się współcześnie zagrożeń
bezpieczeństwa, których lista stanowi zbiór otwarty.
Rysunek nr 4: Wpływ zagrożeń na powstanie kryzysu, istota sytuacji kryzysowej

Źródło: D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania
odpowiedzialnych organów i podmiotów (w:) G. Sobolewski, D. Majchrzak, Zarządzanie
kryzysowe. Warszawa 2013, s. 30

Na koniec niniejszego opracowania, biorąc pod uwagę jego ogólne treści,
a także wyartykułowane wnioski można pokusić się o postawienie tezy, która
zakłada, iż każde z występujących współcześnie zagrożeń może być przyczyną
powstania sytuacji kryzysowej (rys. 4), dezorganizującej życie codzienne
społeczeństwa oraz powodujące załamanie pracy administracji i/lub infrastruktury
państwa. Dlatego jednym z głównych zadań stojących przed administracją
rządową i samorządową jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
obywateli, co powoduje potrzebę utworzenia spójnego systemu przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój
cywilizacyjny, konflikt zbrojny czy atak terrorystyczny. System ten powinien
uwzględniać szeroko pojętą problematykę zapobiegania powstawaniu sytuacji
kryzysowych, a poprzez identyfikację zagrożeń umożliwiać sprawne użycie
odpowiednich sił i środków w celu likwidacji skutków klęsk żywiołowych czy
katastrof.39
Doświadczenia związane z coraz częstszym występowaniem w otaczającej
nas rzeczywistości sytuacji kryzysowych lub kryzysów zmuszają do refleksji
nad poziomem zdolności państwa do zapobiegania takim zdarzeniom
oraz przezwyciężania ich następstw. I chociaż obowiązujące przepisy prawne oraz

39

Ibidem
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opracowywane procedury działania w zakresie zarządzania kryzysowego są
permanentnie doskonalone, nadal istnieje potrzeba podnoszenia świadomości
społeczeństwa dotyczącej przeciwdziałania konsekwencjom negatywnych zdarzeń,
wywoływanych siłami natury oraz działalnością człowieka, mających wpływ na stan
bezpieczeństwa wewnętrznego. Trzeba również nadmienić, że nie ma dwóch
takich samych sytuacji kryzysowych czy kryzysów, bowiem każde z tych zdarzeń
jest nie do końca przewidywalne i posiada swoje szczególne cechy, co zmusza
podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa do
poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań, umożliwiających wielowariantowe
(elastyczne) wykorzystanie posiadanego potencjału sił i środków.
Streszczenie
Opracowanie stanowi swoistą syntezę współczesnych poglądów, wielu
autorów parających się bezpieczeństwem, na złożone kwestie dotyczące
definiowania oraz istoty sytuacji kryzysowej i kryzysu, a także ich wzajemnych
zależności i relacji. Eksponuje również charakterystyczne cechy sytuacji
kryzysowej i kryzysu, które w decydujący sposób wpływają na procesy zachodzące
w tych dwóch stanach funkcjonowania struktur państwa lub państwa jako całości.
W opracowaniu dokonano również krótkiej charakterystyki głównych grup zagrożeń
niemilitarnych, inicjujących powstanie i rozwój sytuacji kryzysowej oraz kryzysu.
W podsumowaniu wskazano zasadnicze wnioski wynikające z treści opracowania
mające decydujący wpływ na aspekt powstawania sytuacji kryzysowej i kryzysu
jako wymiernego efektu opisanych zagrożeń niemilitarnych bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Słowa klucze: zagrożenia, sytuacja kryzysowa, kryzys, zarządzanie
kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne
Summary
The elaboration is a effect of modern views of many authors being engaged
in safety, who are concerning on many problems with define and essences of crisis
situations and crisis, and their coherence and relations. It also underlines
characteristic features of crisis situations and crisis, which have main influence on
processes in these two states of functioning of state or state as a integrity. In this
elaboration is presented the short characteristic of main group of unmilitary threats
of the internal safety of state. In the recapitulation are showed fundamental
conclusions concerning generation and evolution of crisis situation and crisis as
a effect of the defined in this elaboration unmilitary threats.
Keywords: threats, crisis situation, crisis, crisis management, internal security
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Romuald KALINOWSKI
Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A OBRONA CYWILNA
Występujące w tytule wyrażenia nie są synonimami. Nie jest to także nie
przysłowiowa jedynka w układzie zero-jedynkowym. Ich niewłaściwe postrzeganie
i rozumienie prowadzi do przekłamań i błędnego spojrzenia na strukturę
organizacyjną i zadaniową przyjętych rozwiązań w przedmiotowej sprawie.
Za powyższym przemawia wiele faktów mających swoje odniesienie chociażby
w prawie stanowionym, celach organizacji odpowiednich struktur, w opisie
terminologicznym czy okresie realizacji stosownych zadań i samych zadaniach
przyjętych do realizacji.
Z całą stanowczością należy przeciwstawić się twierdzeniom głoszonym
w określonych środowiskach, także decydenckich, że zarządzanie kryzysowe
i obrona cywilna są tym samym. Takie widzenie szkodzi sprawie, wzbudza
poczucie niewiedzy osób odpowiedzialnych za realizację zagadnień wynikających
z zapisów terminologicznych, wywołuje wreszcie śmieszność z racji nieznajomości
zagadnienia, wprowadza w błąd osoby pracujące nad dokumentacją planistyczną
(i nie tylko) w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej (rządowej
i samorządowej). Powyższemu stwierdzeniu nie przeczy pewna organizacyjna
i nazewnicza wspólnota struktur organów decyzyjnych, podmiotów wykonawczych
i podmiotów pomocniczych na każdym szczeblu administracji publicznej.
Zatem, jak to wygląda w aspekcie terminologicznym. Otóż „zarządzanie
kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury
krytycznej”.1 W tym miejscu podkreślić można, iż jest to działalność uprawnionych
organów administracji publicznej, co jednoznacznie wskazuje na administrację
„decyzyjną” (kierowniczą) na każdym szczeblu podziału terytorialnego państwa.
Tym samym zarządzanie oparto o struktury decyzyjne administracji publicznej
(rządowej i samorządowej) Rzeczypospolitej Polskiej.
W literaturze przedmiotu znajdziemy też inne definicje zarządzania
kryzysowego, traktujące o tym, iż jest ono „…składową przedsięwzięć
realizowanych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa,
ściślej wewnętrznego bezpieczeństwa państwa”,2 na które składają się czynności
planistyczne, organizacyjne, przywódcze i kontrolne.3 Mając powyższe na uwadze,
można by się zgodzić – jak sądzę – ze stwierdzeniem J. Gołębiewskiego,

Ustawa z 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 131 z 2009 r, poz.
1076)
2
R. Wróblewski, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
Siedlce 2013, s. 315
3
Ibidem
1
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że zarządzanie kryzysowe to organizowanie procesów bezpieczeństwa, a nie
szczególny rodzaj kierowania, gdyby w sposób jednoznaczny zostało zdefiniowane
pojęcie „organizowanie” procesów bezpieczeństwa.
Z kolei, obrona cywilna „…oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych
zadań humanitarnych wymienionych niżej…4 mających na celu ochronę ludności
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk
żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie
warunków koniecznych do przetrwania”.5
Inna definicja traktuje obronę cywilną jako jedno z ogniw układu niemilitarnego
w systemie obronnym państwa, zaznaczając jednocześnie, iż przeznaczona ona
jest do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć planistycznych,
zapobiegawczo-ochronnych i ratunkowych, mających na celu ochronę ludności
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk
żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, a także
zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.6
Przyjęcie stosownych płaszczyzn odniesienia pozwala wyróżnić jeszcze inne
definicje. Stąd zasadnym wydaje się także rozumienie terminu obrona cywilna jako
zespołu przedsięwzięć planistycznych, zapobiegawczo-ochronnych i ratunkowych
ukierunkowanych na ochronę ludności i ratownictwo, realizowanych przez
odpowiednie organa i wydzielone (określone) siły, przy aktywnym współudziale
społeczeństwa w ramach obrony narodowej (powszechnej).7
Mając na uwadze prezentowane wcześniej definicje, zasadne jest odwołanie
się w przedmiotowej sprawie do definicji obrony cywilnej opracowanej na potrzeby
Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej, według której „obrona cywilna
to system organizacyjny działania, planowania, szkolenia i gotowości w nagłych
wypadkach szczebla lokalnego i krajowego, nastawiony na ochronę ludności
cywilnej w przypadkach katastrof naturalnych, spowodowanych przez człowieka
lub wynikających z działań zbrojnych”.8
Zestawienie powyższych definicji z zakresu zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej pozwala stwierdzić, że nie można między nimi postawić znaku
równości, chociaż zauważamy odniesienia do czynności planistycznych,
organizacyjnych i praktycznego działania, które są przecież wyznacznikiem
racjonalności działania każdego podsystemu czy organizacji.

Te zadania to: służba ostrzegawcza; ewakuacja; przygotowanie i organizowanie schronów; obsługa
środków zaciemnienia; ratownictwo; służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę
religijną; walka z pożarami; wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; odkażanie i inne podobne
działania ochronne; dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; doraźna pomoc dla
przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami; doraźne przywracanie działania
niezbędnych służb użyteczności publicznej; doraźne grzebanie zmarłych; pomoc w ratowaniu dóbr
niezbędnych do przetrwania; dodatkowe rodzaje działalności niezbędne dla wypełnienia któregoś
z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne. Protokół Dodatkowy
I z 8 czerwca 1977 roku do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.
5
Protokół Dodatkowy I z 8 czerwca 1977 roku do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.
6
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 1996, s. 45-46
7
R. Kalinowski, Obrona cywilna w Polsce. Siedlce 2011, s. 229 (opracowanie własne)
8
Informator o obronie i ochronie cywilnej w niektórych państwach Europy Zachodniej i Północnej.
Warszawa 1994, s. 3-4
4
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W powyższym postrzeganiu problemu utwierdza prawny aspekt zagadnienia.
W pierwszym przypadku jest to ustawa o zarządzaniu kryzysowym,9 w drugim
ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej10 oraz
ratyfikowany przez nasz kraj Protokół Dodatkowy I z 1977 roku do Konwencji
Genewskich z 1949 roku. Chociaż wyjściową podstawą prawną obu wymienionych
wyżej ustaw jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, to zapisy w nich zawarte
traktują o merytorycznie innym problemie przy pewnej tożsamości struktur
organizacyjnych je realizujących i zgodności nazewniczej organów decyzyjnych,
a nawet pomocniczych.
Wystarczy – jak się wydaje – wskazanie chociażby organów właściwych
zarządzania kryzysowego i szefów obrony cywilnej, organów wykonawczych oraz
organów pomocniczych występujących na poszczególnych szczeblach administracji terenowej.
W tym miejscu zaznaczyć należy rozbudowany obszar zapisu tematycznego
problematyki zarządzania kryzysowego w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
i mocno zawężony (jeżeli nie zupełnie niewystarczający) zakres tematyczny
problematyki obrony cywilnej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. Znawcy powyższej problematyki poszukują rozwinięcia
założeń tego zagadnienia w rozporządzeniach wykonawczych11 oraz właściwych
wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju.12
W wymienionych podstawach prawnych wyraźnie wyszczególnia się funkcję
szefa obrony cywilnej i organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego
powołanego do realizacji zadań wynikających z litery prawa. Nie ma przy tym
ani jednego przypadku przenoszenia nazwy tego organu na drugi obszar działania,
ani też zamiennego stosowania tego nazewnictwa, chociaż jest to ta sama osoba
na każdym szczeblu administracji terenowej.
Tym samym uzyskujemy potwierdzenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych
przyjętych oddzielnie dla potrzeb zarządzania kryzysowego i oddzielnie obrony
cywilnej. Rozwiązań oddzielnych, chociaż kompatybilnych dla obu obszarów
problemowych. Wskazać w tym miejscu należy chociażby to, iż plany ewakuacji
ludności II stopnia stanowią element planu zarządzania kryzysowego, a plany

Ustawa z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym z póź. zm. (Dz.U. nr 89 z 21 maja 2007 r.,
poz. 590)
10
Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(z póź. zm.)
11
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96,
poz. 850); Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej
samoobrony ludności (Dz.U. nr 91, poz.421); Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
w tych sprawach
12
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji
ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z 24.12.2011 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin czy stosownych wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie obrony
cywilnej w określonym roku.
9
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ewakuacji III stopnia – element składowy planów obrony cywilnej.13 Z kolei plany
OC stanowią aneks funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego.14
Inny aspekt dwupodmiotowości organizacyjnej mający swoje prawne
odzwierciedlenie, to wskazanie w ustawie o zarządzaniu kryzysowym możliwości
udziału w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szefa
Obrony Cywilnej Kraju (na prawach członka, w zależności od potrzeb), zespołu,
którego przewodniczącym jest Prezes Rady Ministrów i zapisu ustawowego
traktującego, iż zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Rada Ministrów.
Tożsamości organizacyjnej, prawnej i zadaniowej w kategoriach jednego
organu nie oddają również organy wykonawcze i pomocnicze obu rozwiązań
systemowych. Te same organy wykonawcze i organy pomocnicze występują w obu
systemach organizacyjnych.
Wymienić tu należy między innymi wydziały/biura bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, zespoły zarządzania kryzysowego i centra
zarządzania kryzysowego. Podkreślić przy tym należy, że w zdecydowanej
większości literatury przedmiotu są one wymieniane jako organy pomocnicze,
co nie do końca wydaje się właściwe – np. w stosunku do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – z racji przypisanych zadań
zarządzania kryzysowego i roli jaką on spełnia w tym systemie.
Potwierdzeniem postrzegania istniejącego stanu rzeczy może być fakt,
iż organem pomocniczym wojewody w realizacji jego zadań jako przedstawiciela
administracji rządowej na obszarze województwa jest urząd wojewódzki.
Pomniejszanie rangi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w przedmiotowej sprawie i nałożonych zadań jest niestosowne. Pozostałe organy
pomocnicze w ramach przypisanych zadań są organami pomocniczymi, chociaż
jeden z nich spełnia funkcję organu doradczego. Na szczeblu kraju jest to organ
opiniodawczo-doradczy (oczywiście tylko w ramach zarządzania kryzysowego).
Zaprzeczeniem tożsamości obu systemów i rozwiązań organizacyjnych
w przedmiotowej sprawie jest opracowywanie dwóch oddzielnych planów – planu
zarządzania kryzysowego i planu obrony cywilnej. Ich części składowe są różne,
chociaż mają wspólne niektóre dokumenty. Stosownie do treści ustawy
o zarządzaniu kryzysowym sporządza się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego. W skład
tych planów, na każdym szczeblu administracji, wchodzą: plan główny, zespół
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych i załączniki funkcjonalne planu
głównego.15
Plan główny zawiera:
„a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym
dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa;

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji
ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
14
Ibidem
15
Ustawa z 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 131 z 2009 roku,
poz. 1076)
13
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c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych”.16
Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych ujmuje m.in.:
„a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej;
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych;
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b”.17
Istotę tego planu oddają załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
„a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym
związane z ochroną infrastruktury krytycznej;
b) organizację łączności;
c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;
d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
na wypadek zagrożeń;
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych;
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz
pomocy psychologicznej;
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego
obszaru;
h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań
zawartych w planie zarządzania kryzysowego;
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód;
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych;
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie
województwa, powiatów lub gminy, objętej planem zarządzania
kryzysowego;
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej”.18
Uważny czytelnik – znający zakres zadaniowy obrony cywilnej – w tytułach
załączników funkcjonalnych zauważy pewne odniesienia do zadań obrony cywilnej
wykazanych w przypisie 4. Podkreślić jednak należy, że powyższe załączniki
przynależą do planu zarządzania kryzysowego. Głównym celem planów
zarządzania kryzysowego jest zapewnienie skoordynowanego i efektywnego
zarządzania kryzysowego, w tym reagowania na sytuacje kryzysowe spełniające
przesłanki ustawowe. Plan – w założeniach ogólnych i szczegółowych – powinien
zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych
administracji (rządowej i samorządowej) działających na danym obszarze
i umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania
zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach lub zagrożeniom
środowiska, utrzymanie porządku publicznego, ochronę praw obywatelskich,
a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom
oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków na zasadach określonych w ustawach.19

16

Ibidem
Ibidem
18
Ibidem
19
W. Kitler (red.), Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa 2011, s. 102
17
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Drugi z planów, wskazany wcześniej, to plan obrony cywilnej.20 Jest on
wykonywany w województwie, powiecie i gminie. Zauważyć zatem należy, że tego
planu nie wykonuje się na szczeblu państwa (kraju), jak ma to miejsce
w przypadku planu zarządzania kryzysowego. Kolejna istotna rzecz to wskazanie
w § 1 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad opracowania
planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, że „…plan obrony cywilnej
opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony
cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.21
Wyrażenie „na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny” wyraźnie wskazuje na to, iż obrona cywilna jest przygotowywana na okres
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w odróżnieniu
od założeń zarządzania kryzysowego. Ta wiedza powinna pozostawać
w świadomości decydentów, osób funkcyjnych i społeczeństwa.
Nie pozbawia to jednak możliwości wykorzystania stosownych podmiotów
(i sił) obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju.
Plan obrony cywilnej składa się z: planu głównego; procedur postępowania
oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej; załączników funkcjonalnych; informacji
uzupełniających; innych dokumentów, według decyzji organu sporządzającego
plan.22 Porównując części składowe obu planów, czytelnik zauważy tak samo
nazwane dwie części tych planów. Mało tego, w załącznikach funkcjonalnych planu
obrony cywilnej zauważy dość duże odniesienie do podobnego dokumentu
w planie zarządzania kryzysowego. Właściwym byłoby ujęcie odniesienie do planu
obrony cywilnej, jednak z uwagi na daty przyjęcia ustawy… (2007) i wytycznych…
(2011) zadecydowały o takim ujęciu. Szczegółowa treść planu obrony cywilnej
powinna być adekwatna do specyfiki danej jednostki administracyjnej.23 Plan
obrony cywilnej powinien odwoływać się do informacji zawartych w planie
zarządzania kryzysowego... dokonując korelacji danych rzeczowo-materiałowych
i osobowych oraz informacji wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
województwa, powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny.24
Plan główny zawiera:
– zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania;
– arkusz uzgodnień;
– rejestr zmian;
– wniosek z oceny zagrożenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagrożeń
na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny;
– zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację
zadań obrony cywilnej, a także zastosowanie zadań obrony cywilnej
realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie;

20

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 24.12.2011 roku w sprawie zasad opracowania planu
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
21
Ibidem
22
Ibidem, § 17
23
Ibidem, § 18
24
Ibidem, § 19
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– charakterystykę struktur organizacyjnych i zasobów oraz realizację
możliwości ich wykorzystania;
– ogólną koncepcję działania w okresie zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny;
– terminy i tryb aktualizacji planu;
– inne.25
Procedury postępowania powinny być związane z podnoszeniem gotowości
obronnej i odnosić się głównie do okresu/czasu zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny. Mogą ujmować także inne dane, stosownie do
decyzji organu sporządzającego plan.26
Istotę planu obrony cywilnej ujmują załączniki funkcjonalne określające:
– monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie, w tym informowanie
ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania;
– kierowanie i łączność;
– ewakuację ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny;
– opiekę medyczną, pomoc społeczną oraz pomoc psychologiczną i religijną;
– odkażanie i inne podobne działania ochronne;
– przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych;
– obsługę środków zaciemnienia;
– ratownictwo;
– walkę z pożarami;
– wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
– dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
– doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności
publicznej;
– doraźne grzebanie zmarłych;
– pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania;
– doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach
dotkniętych klęskami;
– dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne do wypełnienia któregoś
z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.27
Uważny czytelnik w tytułach załączników funkcjonalnych planu obrony
cywilnej dostrzeże bezpośrednie odniesienie do zadań obrony cywilnej
wyszczególnionych w Protokole Dodatkowym I z 1977 roku do Konwencji
Genewskich z 1949 roku i dodanie szczególnego załącznika, jakim jest kierowanie
i łączność.
Informacje uzupełniające stanowią zbiór niezbędnych danych potrzebnych
do planowania i podejmowania decyzji oraz kierowania działaniami. Zaliczono
do nich mapy, schematy, dane informatyczne, zestawienia i inne.28
Inne dokumenty to dokumenty sporządzane według uznania organu
sporządzającego plan oraz takie, jak m.in. plany operacyjne funkcjonowania
określonych podmiotów, plany ochrony czy plany ratownicze i inne.29

Ibidem, załącznik 1
Ibidem
27
Ibidem
28
Ibidem
25
26
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Plany obrony cywilnej wykonywane są przez urząd obsługujący organ obrony
cywilnej, którym jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
W ustawie o zarządzaniu kryzysowym nazywa się go komórką właściwą
w sprawach zarządzania kryzysowego.
Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz
społeczne organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowań
i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej – o których mowa w § 3 pkt
24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin – opracowują karty realizacji zadań obrony
cywilnej według ustaleń właściwego organu obrony cywilnej.30
W pierwszym i drugim przypadku można przyjąć, iż plan „… to opis możliwego
w przyszłości doboru i układu czynności zjednoczonych wspólnym celem…”
w ramach „…projektu przez nas akceptowanego”.31 Wskazuje przy tym, „…że
tajemnicą dobrej improwizacji jest dobre przygotowanie”, chociaż „zdarzają się
przypadki improwizacji absolutnej”.32
Stosownych różnic i cech wspólnych w obu strukturach może doszukiwać się
więcej. Wystarczy spojrzeć na jedno z zadań wojewody w sprawach zarządzania
kryzysowego, jakim jest kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa. W tym zestawieniu
przedsięwzięć nieszczególne jest ujęcie kierowanie monitorowaniem, które jakoby
realizowane jest przez wojewodę. Czyni to bowiem właściwa komórka w sprawach
zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim, co też ma miejsce w ramach
realizacji zadań obrony cywilnej.
W podobnej niezgodności pozostają ze sobą zasady funkcjonowania obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego. O ile w obronie cywilnej zostały one już
zdefiniowane, to w zakresie zarządzania kryzysowego występują różnice, będące
odzwierciedleniem „szkół” zarządzania kryzysowego w poszczególnych ośrodkach
akademickich.
Zasady funkcjonowania obrony cywilnej to:
a) powszechność, polegająca na zapewnieniu całemu społeczeństwu
ochrony adekwatnej do przewidywanego zagrożenia;
b) obowiązkowość, wynikająca z unormowań prawnych, szerokiego udziału
wszystkich obywateli oraz odpowiedzialności;
c) niezmienność (tożsamość) struktur organizacyjnych;
d) adekwatność przygotowań do stopnia zagrożenia kraju i jego możliwości
ekonomicznych;
e) kompleksowość, ścisła i ciągła korelacja przedsięwzięć OC
z przedsięwzięciami sił zbrojnych i gospodarki narodowej;
f) decentralizacja, zarządzanie przygotowaniami OC szczególnie w układzie
terytorialnym z utrzymaniem decydujących postanowień w gestii
administracji centralnej;
g) gotowość, natychmiastowe podjęcie działań w nagłych wypadkach;

29

Ibidem
Ibidem
31
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. II. Wrocław-Warszawa 1958, s. 177
32
Ibidem
30
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h) wsparcie, systemy przeciwdziałania na dwóch sąsiednich poziomach
powinny być uruchamiane jednocześnie;
i) międzyterytorialna solidarność, uwidoczniona w planach autonomicznych
jednostek administracyjnych i państwa;
j) planowanie.
Z kolei zasady funkcjonowania zarządzania kryzysowego to:
a) jednoosobowe kierownictwo i jednoosobowa odpowiedzialność (z małym
wyjątkiem na szczeblu administracji centralnej z racji tego, że zarządzanie
kryzysowe na terytorium RP sprawuje Rada Ministrów, a w przypadkach
niecierpiących zwłoki czyni to minister właściwy ds. wewnętrznych);
b) prymat układu terytorialnego nad resortowym;
c) powszechność (różnie postrzegana przez wybrane ośrodki naukowe;
raz jako zobowiązanie wszystkich podmiotów prawa państwowego
do uczestniczenia w działaniach antykryzysowych; w innym przypadku
postrzegana w znaczeniu, że każdemu obywatelowi odpowiedni organ
administracji publicznej może przydzielić obowiązek świadczenia
osobistego lub rzeczowego);
d) adekwatność;
e) partnerstwo;
f) partycypacja obywateli;
g) zdrowy rozsądek;
h) zespolenie;
i) funkcjonalne
podejście
(określenie
względnie
stałych,
zwykle
powtarzalnych, typowych i sformalizowanych proceduralnie działań,
wyodrębnionych ze względu na rodzaj ukierunkowanych na realizację
celów bezpieczeństwa narodowego);
j) ciągłość funkcjonowania państwa,33 która określa, iż bez względu na stan
i okoliczności funkcjonowania państwa niezmienne pozostają formy
organizacyjne władzy państwowej, a poszczególne organy wypełniają
swoje funkcje, zarówno w czasie pokoju, jak i okresie kryzysu oraz wojny.
Jeszcze inne zasady zarządzania kryzysowego wymienia J. Gołębiewski,
wskazując na:34
a) powszechność i wszechstronność (we wszystkich fazach, w ramach
której główne akcenty skierowane są na likwidację czynników ryzyka
i ograniczenie ryzyka oraz redukcję potencjalnych skutków, np. poprzez
zmianę zabudowy przestrzennej, zmianę projektowania budynków czy
wykorzystywanego budulca);

J. Falecki, Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Kielce 2012, s. 31, wskazuje m.in. na zasadę
adekwatności działań do rozmiaru zagrożenia; kategoryzacji zagrożeń; wszechstronność;
elastyczność. Z kolei R. Wróblewski wskazuje, że system zarządzania kryzysowego opiera się na
następujących zasadach: hierarchicznej organizacji organów władzy, jednoosobowego kierownictwa
i odpowiedzialności za utrzymanie gotowości systemu do działania, adekwatności reakcji szczebla
administracji publicznej do charakteru oraz rozmiaru zagrożenia, powszechności zarządzania
kryzysowego poprzez włączenie obywateli, organizacji pozarządowych, służb inspekcji i straży
do procesu zarządzania. R. Wróblewski, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania
bezpieczeństwem narodowym. Siedlce 2013, s. 316-317
34
J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania kryzysowego. Warszawa 2015, s. 145-146
33
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b) rozwojowość, obejmującą przewidywanie i gotowość na każdy rozwój
sytuacji, zapewnienie elastyczności działań w każdej sytuacji z udziałem
wielu podmiotów i całego społeczeństwa, modelowanie ryzyka;
c) współpracę, nie polegającą na „władztwie” formalnym, ale na współpracy;
d) integrację,
we
wszystkich
fazach
zarządzania
kryzysowego
z podkreśleniem etapu planowania;
e) koordynację;
f) elastyczność (porównaj z pkt. b – R.K.);
g) profesjonalizm (wynikający z wiedzy, umiejętności i skuteczności,
a odnoszący się w opisie pozycji literaturowej do cech menedżera, który
powinien być najbardziej kompetentną osobą w sprawach zarządzania
kryzysowego).
Zestawiając powyższe zasady z rozwinięciem wcześniej wymienionych
wydaje się, iż są one odbiciem innego postrzegania (podejścia) terminu zasada
w kontekście zarządzania kryzysowego, niekoniecznie właściwego w takim, a nie
innym ujęciu znaczeniowym.35
W podobny sposób można by się odnieść do sił wypełniających
(realizujących) zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W pierwszym
przypadku mówimy, że są to formacje obrony cywilnej, w drugim służby
wykonawcze (podmioty wykonawcze) zarządzania kryzysowego, w zdecydowanej
większości funkcjonujące i wypełniające swoje zadania w czasie pokoju. Podkreślić
przy tym należy, że podmiotom tym nie nadaje się przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych. Nie wyklucza się przy tym wykorzystania formacji obrony cywilnej,
które mogą być włączone do działań zarządzania kryzysowego w przypadku
wystąpienia określonych potrzeb.
Przedmiotowe rozważania można by kontynuować. Wydaje się,
że przedstawione treści jednoznacznie wskazują na istnienie dwóch oddzielnych
rozwiązań merytorycznych w zakresie m.in. ochrony ludności, jakimi
są zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna. Z uwagi na wymogi wydawnicze
odstąpiono od dalszych uzasadnień.
Reasumując, podkreślić należy, że występowanie tych samych organów
decyzyjnych (inaczej nazywanych, a jednak tych samych) organów wykonawczych
i pomocniczych (tak samo się nazywających), podobnych zadań realizowanych
w określonej sytuacji nie daje żadnych podstaw do zamiennego (lub
jednoznacznego) postrzegania obu terminów. Temu stwierdzeniu nie przeczy misja

35

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010,
s. 32-33; W opracowaniu zwartym „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych” wydanym przez AON
w 2010 roku wymienia się:
a) zasadę prymatu układu terytorialnego, uznając za podstawową konstrukcję tego modelu układ
terytorialny państwa, sprowadzając do funkcji pomocniczej układ branżowy;
b) zasadę jednoosobowego kierownictwa (jednoosobowe decyzje i odpowiedzialność);
c) zasadę odpowiedzialności organów władzy publicznej;
d) zasadę zespolenia, przyznanie organom władz administracyjnych ogólnych kompetencji
gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie odpowiedzialności;
e) zasadę kategoryzacji zagrożeń, polegającą na podziale zagrożeń na grupy wg rodzaju i rozmiaru
oraz przyporządkowaniu im określonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych;
f) zasadę powszechności, według której zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi instytucjami specjalistycznymi i organizacjami oraz
ogółem społeczeństwa.
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zarządzania kryzysowego, za którą uznaje się ochronę ludności oraz wizja, za
którą uznano przygotowanie społeczeństwa mniej wrażliwego na zagrożenia,
zdolnego sprostać wyzwaniom każdego nieszczęścia i każdej katastrofie.36
Podobnie w obronie cywilnej priorytetem jest ochrona ludności, chociaż cel
został nakreślony szerzej. Obejmuje także ochronę zasobów, urządzeń
użyteczności publicznej, ochronę dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym w okresie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.37
Uważny czytelnik będzie jednak poszukiwał cech wspólnych i – być może –
starał się wygenerować jedną strukturę organizacyjną obejmującą oba problemy.
Nierealną jednak do przyjęcia w aktualnym stanie prawnym i postrzeganiu
powyższych problemów przez decydentów.
Streszczenie
Występowanie dwóch struktur organizacyjnych, jakimi są zarządzanie
kryzysowe i obrona cywilna, przy ich niewłaściwym postrzeganiu – nawet przez
decydentów – prowadzi do nieprawidłowości organizacyjnych, braku zrozumienia
odpowiedzialności podmiotów decyzyjnych, wykonawczych i pomocniczych. Jest
przy tym źródłem błędnego stanowienia prawa w zakresie tej problematyki. Tym
samym wymaga ona jednoznacznego określenia i ustanowienia prawa
dostosowanego do założeń i rozwiązań organizacyjnych.
Słowa klucze: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, organizacja
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Polsce, plany obrony cywilnej i plany
zarządzania kryzysowego, administracja publiczna, bezpieczeństwo, ochrona
ludności
Summary
Appearing of two organizational structures, the crisis management and the
civil defense – at the case of their improper perception – leads to organizational
problems and lack of understanding of responsibility for decision-making
authorities, executive and auxiliary organs. It may be the source of the incorrect
enactment in this regard. Therefore, it requires a clear determination and
establishing of law appropriate to the objectives and organizational solutions.
Key words: civil defence, crisis management, system of crisis management
and civil defence in Poland, plans of the civil defence and plans of the crisis
management, public administration, security, civil protection
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Remigiusz LEWANDOWSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
CERTYFIKACJA W ZAKRESIE COMMON CRITERIA – WSTĘPNA
KONCEPCJA BUDOWY POLSKIEGO MODELU BEZPIECZEŃSTWA
TELEINFORMATYCZNEGO
Common Criteria (CC) to norma pozwalająca w sposób formalny weryfikować
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. CC udostępnia procedury
pozwalające na zdefiniowanie zagrożeń oraz zabezpieczeń, które na te zagrożenia
odpowiadają, a następnie przeprowadzenie formalnej weryfikacji ich faktycznego
działania w produkcie. Certyfikacją według normy CC zajmują się niezależne,
akredytowane laboratoria badawcze na całym świecie.
Jednym z elementów procesu certyfikacji jest tzw. „profil ochrony” (PP –
protection profile), który definiuje zabezpieczenia stosowane przez produkt oraz
certyfikat potwierdzający ich faktyczną skuteczność. Proces certyfikacji może być
prowadzony według różnych poziomów szczegółowości i weryfikacji formalnej
(EAL – Evaluation Assurance Level), począwszy od EAL1 (tylko testy
funkcjonalne) aż do EAL7 (formalna weryfikacja projektu oraz testy).
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 28 czerwca 2006 r. ustanawiającej
specyfikacje techniczne dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez
państwa członkowskie, „mikroprocesory zastosowane w paszportach muszą być
oceniane zgodnie z odpowiednim profilem zabezpieczeń opartym na wspólnych
kryteriach”. Wymóg ten dotyczy również podpisu elektronicznego, na podstawie
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków technicznych
i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych
przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń
służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. Norma CC staje się
zatem powszechnym standardem w zakresie bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych, a w praktyce status taki uzyskała w odniesieniu do systemów
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz w przypadku
dokumentów elektronicznych.1 W przypadku Polski certyfikat CC został przyznany
m.in. apletowi do obsługi danych biometrycznych z BAC/EAC/SAC (SmartApp ID
3.1)2 czy też apletowi do obsługi podpisu elektronicznego (SmartApp SIGN 2.2).3
Oba certyfikaty przyznane zostały przez niemiecki Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI), a testy wykonane zostały przez francuskie
i niemieckie laboratoria. Wydaje się, że – z uwagi na znaczenie przedmiotowej
certyfikacji dla bezpieczeństwa narodowego w przypadku dokumentów
państwowych (np. paszportów biometrycznych) – jej realizacji powinna być

P. Śniecikowski, PWPW Smartapp-ID 3.1 (IFX) – rozwiązanie dla trzeciej generacji paszportów
biometrycznych, „Człowiek i Dokumenty” nr 36/2015, s. 14
2
http://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/0898a_pdf.pdf
3
http://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/0694a_pdf.pdf
1
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domeną polskiego organu odpowiedzialnego za sferę bezpieczeństwa państwa
w obszarze teleinformatyki.
Praktyka oraz literatura przedmiotu wskazują, że działalność w zakresie oceny
i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i systemów sektora ICT ma charakter
strategiczny dla państwa i podlega szczególnej ochronie ze strony państwa
(np. przed przejęciem kontroli przedsiębiorstwa prowadzącego taką działalność
przez podmioty zagraniczne).4 Tego rodzaju ochrona może mieć np. formę
prowadzonej przez państwo procedury autoryzacji inwestorów zagranicznych
w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie testowania
i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i systemów teleinformatycznych,
co znalazło choćby zastosowanie we Francji.5 Potwierdza to tezę, że kontrola
państwa nad omawianym obszarem testowania i certyfikacji (także w zakresie CC)
ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty zawierające
warstwę elektroniczną oraz związane z bezpieczeństwem państwa systemy
teleinformatyczne wymagają odpowiedniej wiarygodności. Wiarygodność te tworzy
z jednej strony sam producent (w oparciu o swój profesjonalizm i odpowiednio
skonstruowane procesy wewnętrzne), a z drugiej zaś państwo – poprzez
odpowiednie regulacje,6 w tym także dotyczące nadzoru (także organizacyjnokapitałowego) nad działalnością certyfikacyjną w zakresie CC. Certyfikacja
w zakresie CC odnosząca się do dokumentów elektronicznych ma ponadto
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa identyfikacyjnego obywateli, rozumianego
jako stan niezakłóconego funkcjonowania państwa w obszarze obejmującym:7
1) prawidłową weryfikację deklarowanej tożsamości osób,
2) weryfikację prawidłowości przyporządkowania danej osoby i jej tożsamości
do określonych uprawnień wynikających z dokumentu, jakim się ona
posługuje,
3) obrót prawny i gospodarczy związany z użyciem dokumentów
potwierdzających tożsamość lub określone uprawnienia,
4) ochronę obywateli przed kradzieżą tożsamości.
Model funkcjonowania
Zasady współpracy międzynarodowej w obszarze Common Criteria
(wydawanie
certyfikatów
bezpieczeństwa
dla
wybranych
produktów
teleinformatycznych przez instytucje certyfikujące poszczególnych krajów
w oparciu o normę ISO 15408; dalej: CC) reguluje stosowne Porozumienie
(Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates8). Podstawowym
celem Porozumienia jest zapewnienie wzajemnej uznawalności tych certyfikatów.

L. Olszewski, Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej (w:) J. Blicharz,
Prawne aspekty prywatyzacji. Wrocław 2012, s. 548-549
Décret No 2005-1739
6
R. Lewandowski, Wiarygodność procesów identyfikacji I transakcji a system bezpieczeństwa państwa,
“Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1 (XIV)/2014, s. 46
7
R. Lewandowski, T. Goliński, Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne (w:)
M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.), Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne
aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów. Warszawa 2015, s. 112
8
http://www.commoncriteriaportal.org/files/CCRA%20-%20July%202,%202014%20-%20Ratified%20Se
ptember%208%202014.pdf
4

5
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Członkami (stronami) Porozumienia są instytucje autoryzujące (Certificate
Authorising
Participants)
z
podległymi
organami
certyfikującymi
(Certification/Validation Bodies; dalej: CB). Mogą one mieć wyłącznie formę
instytucji lub agend rządowych. Przystąpienie do Porozumienia następuje
na pisemny wniosek, po spełnieniu określonych wymogów (m.in. bezstronność
i niezależność od podmiotów zgłaszających wnioski o certyfikację produktów)
i uzyskaniu jednomyślnej zgody dotychczasowych członków.
Jednym z zadań organów certyfikujących (CB) jest akredytacja zewnętrznych
laboratoriów (evaluation facility; jednostka oceniająca) przeprowadzających testy
ewaluacyjne na zgodność z CC. Laboratoria te muszą w szczególności spełniać
wymogi przewidziane normą ISO 17025 (ogólne wymagania dotyczące
laboratoriów badawczych i wzorcujących). Możliwe jest również przystąpienie
do Porozumienia bez prawa do akredytowania laboratoriów i wystawiania
certyfikatów (Certificate Consuming Participant).
Stronami Porozumienia – w zakresie akredytowania laboratoriów
i wystawiania certyfikatów – są: Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Włochy,
Japonia, Malezja, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea, Hiszpania, Szwecja,
Turcja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Stronami Porozumienia –
z wyłączeniem akredytowania laboratoriów i wystawiania certyfikatów – są: Austria,
Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Izrael, Pakistan oraz Singapur.9 Model
funkcjonowania certyfikacji przedstawiono na rys. nr 1.
Rysunek nr 1: Ogólny model certyfikacji w zakresie CC

Źródło: Opracowanie własne

9

http://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
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W modelu certyfikacji CC uczestniczą trzy istotne instytucje:
1) jednostka akredytująca (accreditation body),
2) jednostka certyfikująca (certification body),
3) jednostka oceniająca / laboratorium (evaluation facility).
Jednostka akredytująca i certyfikująca
Jednostka akredytująca odpowiada za nadzór nad krajowym systemem norm
i oceny zgodności. Działalność jednostki obejmuje całość zagadnień związanych
z normami ISO i nie jest ograniczona do kwestii Common Criteria. W Polsce
zadania te wykonuje Polskie Centrum Akredytacji przy Ministerstwie Gospodarki.
Jednostka certyfikująca odpowiada za nadzór nad krajowym systemem
Common Criteria. Jednostka certyfikująca powinna być akredytowana zgodnie
z 17065 (Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby,
procesy i usługi) przez właściwą jednostkę akredytującą lub funkcjonować
na podstawie przepisów prawa. Jednostka certyfikacyjna jest podmiotem
wystawiającym certyfikaty Common Criteria. W Polsce brak jest tego rodzaju
podmiotu. W państwach – stronach Porozumienia jednostkami certyfikującymi są
na przykład:
1) Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Niemcy),
2) National Information Assurance Partnership Common Criteria Evaluation
and Validation Scheme, działające w ramach National Security Agency
(USA),
3) Norwegian Certification Authority for IT Security, działające w ramach
Norwegian National Security Authority (Norwegia).
Analiza jednostek certyfikujących w państwach – stronach Porozumienia
wskazuje, że co do zasady są to jednostki ulokowane w strukturach organów
państwa odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo lub w szczególności za jego
bezpieczeństwo teleinformatyczne. Porozumienie wskazuje, że „działalność
jednostek certyfikujących zarówno o wielorakim charakterze jak i o wyłącznie
komercyjnym charakterze nie jest zgodna z duchem Porozumienia, który – obok
zgodności z określonymi standardami – wymaga obopólnego zrozumienia
i zaufania pomiędzy organizacjami rządowymi” oraz że omawiana działalność „nie
może uwzględniać wielorakich oraz wyłącznie komercyjnych jednostek
certyfikujących” (s. 5). Niemniej jednak w Holandii funkcję jednostki certyfikującej
pełni Netherlands Scheme for Certification in the Area of IT Security (NSCIB)
w ramach rządowego organu Netherlands National Communications Security
Agency (NLNCSA), który omawiane zadania podzlecił podmiotowi komercyjnemu,
tj. TÜV Rheinland Nederland B.V.10 Jest to jedyny taki przypadek w wykazie
jednostek certyfikujących w ramach Porozumienia.
Porozumienie precyzuje szereg wymagań w odniesieniu do jednostki
certyfikującej. Zgodnie z tymi wymaganiami:
1) usługi jednostki certyfikującej (CB) mają być dostępne bez nienależnych
finansowych lub innych warunków. Procedury, według których CB pełni
działalność, będą administrowane w sposób niedyskryminujący.

10

http://www.tuv.com/en/netherlands/home.jsp
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2) CB ma być bezstronna. W szczególności powinna dysponować stałym
personelem odpowiedzialnym przed kierownictwem wyższego szczebla,
co ma umożliwić codzienną działalność prowadzoną bez nienależnego
wpływu lub kontroli przez kogokolwiek mającego handlowe lub finansowe
korzyści w certyfikacji/walidacji.
3) CB ma posiadać i udostępniać na żądanie:
a) schemat czytelnie przedstawiający odpowiedzialność i strukturę
sprawozdawczą organizacji;
b) opis sposobów, za pomocą których organizacja uzyskuje wsparcie
finansowe;
c) dokumentację opisującą Schemat Oceny oraz Certyfikacji/Walidacji; i
d) dokumentację czytelnie wskazującą na jej status prawny.
4) Pracownicy CB mają być kompetentni w zakresie funkcji, które pełnią.
Informacja o właściwych kwalifikacjach, szkoleniach i doświadczeniu
każdego z pracowników ma być przechowywana i uaktualniana przez
CB. Pracownicy mają mieć udostępnione czytelne, aktualne i udokumentowane instrukcje odnoszące się do ich obowiązków i odpowiedzialności.
5) CB ma utrzymywać system do kontroli całej dokumentacji związanej
ze Schematem Oceny i Certyfikacji/Walidacji i zapewnić, że:
a) aktualne wydanie odpowiedniej dokumentacji jest dostępne we
wszystkich istotnych lokalizacjach;
b) dokumenty nie są poprawiane lub zastępowane bez właściwej
autoryzacji;
c) zmiany są ogłaszane w taki sposób, że ci którzy powinni o tym wiedzieć
są szybko informowani i są w stanie podjąć szybkie i efektywne
działania;
d) zastąpione dokumenty są usuwane z użytkowania z całej organizacji
i jej jednostek; i
e) ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani Schematem są informowani
o zmianach.
6) CB ma dysponować wymaganymi pomieszczeniami i udokumentowanymi
procedurami, aby umożliwić przeprowadzanie w sposób właściwy
Certyfikacji/Walidacji Produktu Informatycznego lub Profilu Zabezpieczeń
zgodnie z CC oraz powiązanymi Metodami Oceny (to jest CEM,
Dokumenty Wspierające CC).
7) CB ma zapewnić, że Jednostki Oceniające Bezpieczeństwo
Informatycznego (Evaluation Facilities) są zgodne z wymaganiami
określonymi w Porozumieniu.
8) CB ma sporządzić dla każdej Jednostki Oceniającej Bezpieczeństwo
Informatyczne właściwie udokumentowane porozumienie, obejmujące
wszystkie stosowne procedury włączając uzgodnienia zapewniające
zachowanie tajemnicy Informacji Chronionych oraz procesów Oceny
i Certyfikacji/Walidacji.
9) CB ma posiadać Księgę Jakości i dokumentację przedstawiające
procedury, dzięki którym jest zgodna z wymaganiami. Mają one zawierać
co najmniej:
a) politykę utrzymania jakości;
b) zwięzły opis statusu prawnego CB;
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10)

11)

12)

13)
14)

15)

c) nazwiska, kwalifikacje i obowiązki kadry kierowniczej oraz pozostałych
pracowników Certyfikujących/Walidujących;
d) szczegóły dotyczące uzgodnień szkoleniowych dla pracowników
Certyfikujących/Walidujących;
e) schemat
organizacyjny
przedstawiający
hierarchię
służbową,
odpowiedzialność i podział funkcji począwszy od kadry kierowniczej;
f) szczegóły dotyczące procedur związanych z Monitoringiem Produktów
IT lub Oceny Profilu Zabezpieczeń;
g) szczegóły dotyczące procedur związanych z ochroną nadużyć
Certyfikatów CC.
h) dane identyfikacyjne kooperantów oraz szczegóły udokumentowanych
procedur dotyczących oszacowania i Monitorowania ich kompetencji;
i) szczegóły jakichkolwiek procedur dotyczących odwołań lub ugód.
W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, statuty, rozporządzenia
wykonawcze lub regulacje Uczestników, CB powinna posiadać stosowne
uzgodnienia dla zapewnienia poufności informacji pozyskanych w toku
działalności Certyfikacji/Walidacji na wszystkich szczeblach organizacji
i nie ma możliwości nieuprawnionego ujawniania Informacji Chronionych
uzyskanych w toku działalności Certyfikacji/Walidacji zgodnie z tym
Porozumieniem.
CB ma sporządzić oraz będzie uaktualniać w miarę potrzeb Listę
Produktów Certyfikowanych/ Walidowanych. Każdy Produkt Informatyczny
lub Profil Zabezpieczeń wymieniony na Liście ma być jasno
zidentyfikowany. Lista ma być publicznie dostępna.
CB ma posiadać procedury związane z rozwiązywaniem sporów między
własną jednostką, związanymi Jednostkami Oceniającymi Bezpieczeństwo
Technologii Informatycznej (ITSEF) i ich Klientami.
CB ma przeprowadzać przeglądy zarządzania jej Schematem, tak aby
zapewnić, że wypełnia cele tego Porozumienia.
CB ma sprawować właściwą kontrolę nad stosowaniem Certyfikatów
Common Criteria. CB jest zobowiązana podejmować stosowne
administracyjne, proceduralne i prawne kroki w celu przeciwdziałania lub
przeciwstawiania się niewłaściwemu użyciu certyfikatów oraz dokonywać
korekty fałszywym, mylnym
lub niewłaściwym
oświadczeniom
o certyfikatach lub o Schemacie Oceny i Certyfikacji/Walidacji.
CB ma posiadać udokumentowane procedury dotyczące wycofywania
Certyfikatów Common Criteria i publikowania tych unieważnień w kolejnym
wydaniu Listy Produktów Certyfikowanych/Walidowanych.

Jednostka oceniająca
Jednostka oceniająca odpowiada za ocenę (testy) produktów na zgodność
z normą ISO 15408 (Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych). Prowadzenie
jednostki oceniającej wymaga wcześniejszej akredytacji zgodnie z ISO 17025
(Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących) przez
właściwą jednostkę akredytującą oraz dopuszczenia przez jednostkę certyfikującą.
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Na świecie są 63 takie akredytowane laboratoria.11 W Polsce nie działa żadna
jednostka oceniająca.
Wymogi dotyczące jednostki oceniającej zawarte są w normie ISO 17025.
Struktura normy składa się z 2 zasadniczych elementów:
1) rozdziału czwartego, w którym podano wymagania dla właściwego
systemu zarządzania, a więc:
a) nadzoru nad dokumentami,
b) przeglądu zamówień ofert i umów,
c) podwykonawstwa badań i wzorcowań,
d) zakupu usług i dostaw,
e) obsługi klienta i skarg,
f) nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań i/lub wzorcowań,
g) auditów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych,
h) nadzoru nad zapisami oraz przeglądu zarządzania.
2) oraz
rozdziału
piątego,
zawierającego
wymagania
związane
z kompetencjami technicznymi laboratorium, które dotyczą:
a) personelu (m.in. odpowiednie kompetencje i
kwalifikacje;
sformułowane cele dotyczące wykształcenia, szkolenia i umiejętności;
ustalenia zapewniające niezależność kierownictwa i personelu
od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków
i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie
oddziaływać na jakość ich pracy),
b) wyposażenia (m.in. laboratorium powinno być wyposażone we
wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia badania; wyposażenie i jego oprogramowanie
powinno zapewniać wymaganą dokładność oraz spełniać
odpowiednie specyfikacje dotyczące badań; każdy obiekt
wyposażenia istotny dla wyników oraz oprogramowanie używane
do badań powinien być jednoznacznie zidentyfikowane, laboratorium
powinno mieć procedury dotyczące bezpiecznego postepowania
i konserwacji wyposażenia),
c) warunków lokalowych i środowiskowych,
d) spójności pomiarowej,
e) metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji (m.in. właściwe
metody i procedury spełniające wymagania klienta, z preferencją dla
metod opublikowanych w normach międzynarodowych, regionalnych
lub krajowych; w przypadku metod nieznormalizowanych –
konieczność wcześniejszego ich zwalidowania),
f) pobierania próbek,
g) postępowania z obiektami do badań i wzorcowań (m.in. obliczenia
i przenoszenia danych powinny być w sposób systematyczny
poddawane właściwym sprawdzeniom, a stosowane oprogramowanie
komputerowe właściwie zwalidowane jako przydatne do użytku
i zapewniające integralność danych; powinny być ustanowione
i wdrożone procedury dotyczące ochrony danych),

11

http://www.commoncriteriaportal.org/labs/
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h) zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowania,
i) przedstawiania wyników.
Rozdziały 4 i 5 odnoszą się do wymagań, jakie musi spełnić laboratorium
w celu uzyskania akredytacji. Laboratorium, które wdrożyło ISO 17025 jest
w stanie zapewnić, że wykonywane przez nie badania i wzorcowania są zgodne
z systemem jakości, a otrzymywane wyniki są miarodajne, charakteryzują się
rzetelnością i dokładnością.
Badania i wzorcowania, jakie wykonują laboratoria, stanowią kombinację
metod znormalizowanych i nieznormalizowanych oraz własnych – opracowanych
przez te jednostki. Zgodnie z normą ISO 17025 laboratorium powinno wykonywać
badania i wzorcowania posługując się do tego celu wykwalifikowanym personelem,
sprawną aparaturą badawczą oraz udokumentowanymi procedurami, a także
podejmować właściwe metody badań i wzorcowań spełniające wymagania klienta.
Implementacja modelu w Polsce
Implementacja modelu w zakresie certyfikacji CC wymaga nadania
odpowiednich uprawnień w tym zakresie wybranym instytucjom i wypracowania
koniecznych kompetencji.
Biorąc
pod uwagę istniejące w Polsce
instytucje odpowiedzialne za omawiane sfery, zaproponować można model,
w którym funkcję jednostki akredytującej pełni – zgodnie z aktualnymi
kompetencjami – Polskie Centrum Akredytacji, rolę jednostki certyfikującej pełni
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Narodowe Centrum Kryptologii,
zaś rolę jednostki oceniającej pełni Centralny Ośrodek Informatyki MSW. Na rys.
2 przedstawiono omawiany model w warunkach polskich.
Rysunek nr 2: Projekt modelu certyfikacji w zakresie CC w warunkach polskich

Źródło: Opracowanie własne
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Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą
upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.12 Zadania przewidziane
zatem w modelu przedstawionym na schemacie 2 wynikają z ustawowych oraz
statutowych zadań PCA.
Jednym z obszarów aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest
działalność profilaktyczna, której celem jest celem jest zapewnienie ochrony
szczególnie wrażliwym sferom funkcjonowania państwa i gospodarki. Działalność
ta obejmuje zarówno m.in. systemy certyfikowania, w tym w zakresie
bezpieczeństwa przemysłowego.
Natomiast zgodnie ze statutem, do zadań Narodowego Centrum Kryptologii
w szczególności należy:13
1) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań, projektowaniem,
budową, wdrażaniem, użytkowaniem oraz ochroną narodowych technologii
kryptologicznych;
2) osiągnięcie oraz utrzymanie potencjału i kompetencji w zakresie:
a) budowy urządzeń i narzędzi kryptograficznych służących do
przetwarzania informacji niejawnych oraz innych posiadających
zdolności kryptograficzne,
b) wytworzenia rozwiązań do pełnej ochrony i zabezpieczenia informacji
i przekazu wraz z możliwością przygotowania zasad wdrożenia
i produkcji.
Wydaje się zatem, że zarówno ABW jak i NCR są instytucjami
predestynowanymi do realizacji funkcji jednostki certyfikującej w zakresie CC
i posiadają odpowiednie kompetencje w tym zakresie.
Do statutowych zadań Centralnego Ośrodka Informatyki MSW (COI) należy
m.in.: odpłatne wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów,14 w tym:
1) jednostek administracji publicznej w zakresie utrzymania, serwisu, budowy,
rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych,
2) wykonywanie innych zadań z zakresu informatyki, telekomunikacji
i teleinformatyki oraz zarządzania informacją na rzecz osób trzecich, na
podstawie odrębnych umów.
COI mogłoby zatem zapewnić realizację usług w zakresie oceny (testów)
produktów na zgodność z normą ISO 15408. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie
z normą ISO 15408, „organizator powinien mieć ustalenia zapewniające
niezależność kierownictwa i personelu od komercyjnych, finansowych lub innych
wewnętrznych i zewnętrznych nacisków, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać
na jakość ich pracy”. Alternatywę dla COI w obszarze oceny (testów) produktów na
zgodność z normą ISO 15408 (tj. funkcji jednostki oceniającej) może stanowić
Instytut Maszyn Matematycznych (IMM). Do statutowych zadań IMM należy m.in.
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:15

12

http://www.pca.gov.pl/?page=status_prawny
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/zarzadzenie-121-zarzadzenie-nr-10mon-z-dnia-29-kwi
etnia-2013-r-w-sprawie-utworzenia-i-nadania-statutu-panstwowej-jednostce-budzetowej-narodowe-ce
ntrum/
14
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/statut/376_statut-centralnego-osrodka-informatyki.html
15
www.imm.org.pl/imm/plik/pliki-do-pobrania-statut2011_nn33.pdf
13
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1) badań i analizy technologii i technik informatycznych,
2) innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w zarządzaniu
informacją,
3) oprogramowania przeznaczonego dla administracji państwowej,
4) unifikacji i normalizacji.
Podsumowanie
Obywatele, urzędy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze na
co dzień korzystają z usług i produktów informatycznych, które wiążą się
z bezpieczeństwem identyfikacyjnym, bezpieczeństwem transakcji, czy szerzej –
bezpieczeństwem państwa. Dotyczy to choćby podpisu elektronicznego, ale
również coraz szerszej gamy dokumentów elektronicznych. Paszport biometryczny
i karta pobytu to przykłady takich dokumentów funkcjonujących w Polsce.
Projektowane są również kolejne dokumenty, jak elektroniczna karta
ubezpieczenia zdrowotnego, karta specjalisty medycznego czy karta specjalisty
administracyjnego. Nie ma również odwrotu od koncepcji elektronicznego dowodu
osobistego (choć odrębnym zagadnieniem pozostaje zasadność emisji karty
ubezpieczenia zdrowotnego, podczas gdy funkcjonalność tę może realizować
właśnie dowód osobisty). Z uwagi na wielkość naszego państwa i skalę
zastosowania omawianych rozwiązań informatycznych (w tym dokumentów
elektronicznych) zasadnym jest utworzenie własnego, krajowego systemu
certyfikacji w zakresie Common Criteria. Raz jeszcze podkreślić należy, że ocena
i certyfikacja bezpieczeństwa produktów i systemów sektora teleinformatycznego
mają charakter strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Korzystanie z obcych jednostek certyfikujących może osłabiać to bezpieczeństwo
i generować dla państwa oraz obywateli ryzyka. Zaproponowane w artykule
rozwiązania implementacyjne stanowią próbę odpowiedzi na to wyzwanie.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie weryfikacji bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych w oparciu o normę common criteria. Norma ta stanowi obecnie
międzynarodowy standard m.in. w odniesieniu do dokumentów elektronicznych.
Z tego względu zarówno sama norma jak i model certyfikacji w zakresie
common criteria mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa,
a w szczególności bezpieczeństwa identyfikacyjnego obywateli. Analiza modelu
certyfikacji w zakresie common criteria oraz relacja tej certyfikacji
z bezpieczeństwem państwa prowadzi do wniosku o konieczności stworzenia
w Polsce struktur organizacyjnych zapewniających przedmiotową certyfikację.
W artykule przedstawiono propozycję krajowego modelu bezpieczeństwa
teleinformatycznego w oparciu o certyfikację common criteria. W modelu tym
kluczowe funkcje pełnią Polskie Centrum Akredytacji, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (lub Narodowe Centrum Kryptologii) oraz Centralny Ośrodek
Informatyki (lub Instytut Maszyn Matematycznych).
Słowa klucze: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych, common criteria
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Summary
The paper presents the issue of verification of IT security on the basis of the
Common Criteria standard. This standard is currently internationally recognized
among others in the field of electronic documents. For this reason both the
standard and the Common Criteria certification model are critical for the national
security and especially the identification security of citizens. The analysis
of the Common Criteria certification model as well as the relationship between
this certification and the national security lead to the conclusion that in Poland
it is necessary to establish organizational structures which will provide the said
certification. A draft of the domestic IT security model, based on the Common
Criteria certification, is presented in the paper. In this model the key functions
are played by the Polish Centre for Accreditation, the Internal Security Agency
(or the National Centre for Cryptology) and the Central IT Establishment (or the
Institute of Mathematical Machines).
Key words: national security, IT security, Common Criteria
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STRATEGIC MANAGEMENT OF POLISH BROWN COAL RESOURCES
Introduction
Alternative energy sources, notably hydro and nuclear power, account for
a large share of energy supply in some countries so that they are not dependent
on coal to a large degree. Examples of these are waterfall-based electricity
generation in Norway or France’s large share of nuclear power and oil in the
country’s primary energy supply that surpass coal consumption by a large margin.
Furthermore, the share of renewable energy sources other than hydro is exhibiting
strong growth throughout the world. Nevertheless, coal still has the largest share
of worldwide energy production and consumption. It is also the main energy source
in Poland.
The term coal refers to a wide range of solid organic sedimentary rock formed
from vegetation accumulated between rock strata and acted upon by pressure and
heat over millions of years to form coal seams. Coal is obtained from the ground
by both surface and underground mining. It contains mostly carbon, hydrogen and
oxygen as well as varying amounts of other components such as sulphur, moisture
and trace amounts of metals.
Coal may be classified as hard coal or brown coal. The distinction between
them is debatable. Hard coal usually refers to anthracite, and bituminous coal,
including coking and other bituminous coal; and brown coal to sub-bituminous coal
and lignite that is usually excavated from surface, open-pit mines and used close to
its place of origin since its relatively low heating value1 makes long-range transport
uneconomical. A typical open-pit lignite mine is shown in Figure 1.
Figure 1: Bełchatów Coal Mine

Source: author’s photograph made in June 2014

1

According to the International Coal Classification of the UN Economic Commision for Europe
(UNECE), the term brown coal refers to coal with a gross calorific value less than 23.9 GJ/t on a dry
mineral matter free basis containing more than 31% volatile matter.
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Similarly to most open-pit mines, brown coal mines typically involve removing
vast amounts of overburden followed by large-scale excavation. They usually
occupy and change large areas of land. For example, the Bełchatów Coal Mine
shown in Figure 1, which is Poland’s largest brown coal mine, occupies an area
of about 44 km2 in central Poland that is mined up to a depth of over 300 m. The
mining overburden was used to create a new hill that now has a 750 m long ski trail
with a lift. The final recultivation is expected to create two artificial lakes with
a combined surface area of over 32 km2. The mine supplies over 50% of Poland’s
lignite consumption that is used primarily for electricity generation.2
Based on the scale and impact of open pit mines, proper accounting for mine
decommissions and land recultivation is of uttermost importance. Mine owners are
theoretically responsible for cleanup, yet there are numerous examples, not limited
to developing countries, where local residents and taxpayers were left with this
burden. For example, Canada’s taxpayers must pay billions of dollars to clean
up an estimated 10 000 orphaned or abandoned mines in Canada’s north
that became the government’s responsibility.3 Figure 2 shows selected sites
contaminated by mines in Canada’s Northwest Territories.
Figure 2: Selected sites contaminated by mines in Canada’s Northwest Territories

Source: ExploreNorth, Contaminated Sites in the Northwest Territories,
http://explorenorth.com/library/mining/nwt-contaminated_sites.html (2014.06.10)

This includes the Giant Mine in Yellowknife whose owner declared bankruptcy
in 1999. Its preliminary clean-up is expected to cost 1 billion Canadian dollars (900
million USD) for a solution that is not even being considered as permanent but

2

3

„Węgiel Brunatny” 2012 nr 1/78, Najwięsza w Polsce kopalnia węgla brunatnego (Poland’s largest
brown coal mine), http://www.ppwb.org.pl/wb/78/7.php (access 7.06.2014)
“The Economist”, Canada’s Giant Mine. Giant headache, http://www.economist.com/news/americas/
21620280-canadas-taxpayers-ante-up-billions-clean-up-mistakes-past-giant-headache
(access
1.10.2014)
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rather it is supposed to last at least 100 years with checks every 20 years
to determine whether a different strategy is not required.4
Polish brown coal mines do not create exactly the same externalities as the
aforementioned Canadian mines, such as the Giant Mine in Yellowknife, since
most of the Canadian mines in question are goldmines that generate far higher
amounts of toxic chemicals, including large amounts of poisonous arsenic that
is difficult and expensive to contain in such large quantities. Nevertheless, the risk
of taxpayers potentially being left with the burden of cleaning up a mine, if the
company that owns it fails, is relevant to brown coal mining given the large scope
and impact typical of open-pit mine operations. The similarities also include the
potential for significant air, water and ground pollution from exploration,
subsequent processing and final use. These difficulties are not insurmountable
but their impact should be accounted for in socioeconomic analyses.
Based on a discussion of resources and supply trends, production and
consumption structure as well as the implications of carbon trading and proposed
carbon capture and storage (CCS) systems, this article proposes a discounted
unit social cost based framework for the strategic management of Polish brown
coal resources to properly account for significant externalities as well as
decommissioning and recultivation costs.5 Most existing and even new models,
such as a new approach to brown coal pricing proposed by Bejbl and others,6
do not take this into account.
Strategic management of brown coal resources
Although coal supply accounts for only about 2.5% of global investment in fuel
supply and power generation, this is still a significant amount. According to IEA
forecasts, over 2013-2035 global investment in coal supply, including coal mines,
ports and shipping, will amount to $860 billion in year-2012 dollars, with the
majority of this spent on mining.7 The magnitude of investments requires an
appropriate methodology to assess substitutive technologies for producing energy
both from coal and other non-renewable and renewable energy sources. Table
1 proposes criteria for assessing and strategic management of brown coal
resources taking into account coal’s relatively high levels of emissions to the
natural environment and associated external costs as well as land recultivation and
decommissioning costs.
As shown in Table 1, the criteria for assessing and strategic management
of brown coal resources may be divided into four groups. The author proposes that
social costs be defined in this context as the sum of private and external costs
per unit of energy, excluding wasted expenditures. These social costs should then
be used to rank and choose the best projects. The data on total and wasted
financial expenditures may be used to improve the economic efficiency processes

4

Ibidem
The characteristics and especially the economics of hard coal mining are sufficiently different
to warrant a separate treatment that is presented in another paper currently being prepared by the
author.
6
J. Bejbl, J. Bems, T. Kralik, O. Stary, J. Vastl, New approach to brown coal pricing using internal rate
of return methodology, “Applied Energy” 133 (2014), p. 289-297
7
International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2013. Paris 2013, p. 153
5
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associated with exploring, mining and processing brown coal, as well as mine
decommissioning and land recultivation. It should be noted that data on this
is largely unavailable since expenditures on unnecessary or unrelated items
are grouped together as expenditures which makes it difficult to assess and rank
competing energy sources and energy conversion technologies.
Table 1: Criteria and data requirements for assessing brown coal resources
Criteria

Description

Data requirements

1. Total
financial
expenditure
per unit of
energy

Value of
financial
capital
involved in
brown coal
resources
development
and use

2. Private cost
per unit of
energy

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

1. Value of factors of production
involved in the development and
use of brown coal resources
expressed in terms of:
• Initial value of capital assets
• Value of resources, materials,
fuels and energy,
• Employment costs.
2. Value of factors of production
inventory to assure continuous
operations.
3. Value of natural resources
involved in the process.
4. Value of current assets involved
in the process.
5. Relevant (mostly short-distance
but still significant due to the
volume) transportation costs.
The same as above, in
unavoidable quantities.

3. External
cost per unit of
energy

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

Data
availability
Incomplete

Incomplete

Incomplete
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4. Wasted
expenditures
per unit of
energy

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

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

Incomplete

According to forecasts, over the next 20 years, industrial coal use will saturate
whereas coal use will increase in coal-to-liquids (CTL) and petrochemical
applications.8 The option of underground gasification of lignite from Polish deposits
is also being explored but based on preliminary analysis few of them meet
the requirements for safe underground gasification using proven technology.9
The proposed criteria may be used to analyze and compare both existing and
prospective brown coal uses.
Brown coal resources and supply trends
Coal is used worldwide, primarily for power generation, although it has many
other uses, especially in the steel and chemical industries. It is the most abundant
fossil fuel in the world. As shown in Figure 3, proven global coal reserve would last
for about 142 years at current production rates and total remaining recoverable
resources are estimated at over 3000 years at these rates.
Figure 3: World fossil energy reserves and resources

Note: Bubble express the number of years of production based on production in 2013.
Bubble size for total remaining recoverable resources is illustrative only and not to scale.
Source: IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 72

8
9

Ibidem, p. 139
B. Bielowicz, J.R. Kasiński, The possibility of underground gasification of lignite from Polish deposits,
“International Journal of Coal Geology”, 131 (2014), p. 304-318
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Figure 4 shows the geographical distribution of estimated cumulative lignite
production since 1950 as well as remaining reserves and resources. The largest
share of reserves, i.e. the portion of resources that can be economically recovered
at current prices, are in Russia (90.7 Gt, i.e. 32% of global reserves), Australia
(15.6%), Germany (14.3%), the USA (10.8%) and China (3.9%). Germany
is currently the world’s largest producer of lignite (17% of global production)
followed by China (13.1%) and Russia (7.0%).
In 2012, Poland was the World’s 7th largest brown coal producer with
a production of 64 Gt/year.10 The first six are: Germany (185 Gt/year), China (148
Gt/year), Russia (78 Gt/year), Australia (74 Gt/year), USA (72 Gt/year) and Turkey
(66 Gt/year).11 Total Polish brown coal economic resources and output are shown
in Figure 5. Production was decreasing slightly since 1989 but started showing
small increases since 2011; overall, it exhibits little change over time, fluctuating
around 60 Mt/year over the last 25 years.
Figure 4: Distribution of world lignite resources

Source: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Energy Study
2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources, Hannover 2013, p. 30

Changes in current anticipated economic resources are determined by
a combination of price changes and technological progress in coal exploration and
mining. Increases in energy prices make energy resources more valuable so that
it becomes economical to recover some resources that were previously too costly
to recover relative to the prices of other energy sources. Technological progress
generally results in more resources being found as well as decreases exploration
and mining costs so that more potential resources become reserves that can be

10
11

Gt stands for 109 tons, where one ton (t) equals 1000 kg
Polish Geological Institute (PIG), Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2012.
Warsaw 2014
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economically recovered at given prices. Carbon emission price increases work
in the opposite direction.
The Polish Geological Institute estimates Poland’s current anticipated
economic resources of brown coal at 22 684 Mt.12 At current production rates of 66
Mt/year, they would last 343 years. Polish brown coal is used mainly to produce
electricity at generating plants located close to mines to save on transportation
costs and reduce risk associated with spontaneous combustion – something brown
coal is susceptible to when kept in storage. Some countries, such as Germany and
the Czech Republic, also use brown coal in the chemical industry, to make
products with a much higher value-added component than the only energy related
use in Poland.13
Figure 5: Poland’s brown coal economic resources and production in 1989-2013

Source: Polish Geological Institute (PIG), Mineral resources of Poland – Brown coal,
http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_brunatny (access 1.10.2014)

Hard coal mining costs are rising in Poland since relatively shallow hard coal
deposits have largely been depleted and all hard coal is currently deep mined at an
average working depth of about 600 meters.14 This is not an issue for brown coal
deposits since resources are still plentiful and accessible at relatively shallow
depths.

Polish Geological Institute (PIG), Mineral resources of Poland – Brown coal, http://geoportal.pgi.gov.
pl/surowce/energetyczne/wegiel_brunatny (access 1.10.2014)
13
Poland does make briquettes from brown coal that create more value added than just burning coal.
14
Eurocoal, Poland, http://www.euracoal.be/pages/layout1sp.php?idpage=76 (access 12.06.2014)
12
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Brown coal production and consumption structure
In both OECD and non-OECD countries, the majority of coal is used in power
generation. However, according to IEA forecasts, the current share of about 80%
of power generation is expected to drop to less than 75% in 2035, whereas in nonOECD countries, the share of coal in power generation is expected to rise from
about 55% to just over 60% of global demand.15 Figure 6 shows the percentage
shares of the main uses of coal by sector in years 2010-2040.
Other uses are mostly industrial, heating of buildings as well as coal-to-liquids
(CTL) processes and as petrochemical feedstock.
According to a U.S. Energy Information Administration (EIA) forecast, coal
consumption will decline in the OECD at an average rate of 0.2% per year.16 China
has emerged as the main player in the global coal market. The country’s
consumption more than doubled over the last 10 years and reached an almost
50% share of global demand.17
Figure 6: Coal percentage share of world energy consumption by sector in 2010-2040

Source: Energy Information Administration (EIA), International Energy Outlook 2013,
EIA. Washington 2013, p. 68

Coal currently has the largest share in the global production of non-renewable
fossil energy: 32.8% for hard coal and 2.1% for lignite.18 As shown in Figure
7, lignite production has grown by 21.2% between 2000 and 2012. Brown coal
exhibits the lowest production growth rate among all non-renewable energy
resources; nevertheless, its use is still growing. Overall, with a total share of 34.9%
of world non-renewable energy production, coal (hard coal and lignite – the most

15

IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 119
EIA, International Energy Outlook (IEO) 2013, op. cit., p. 68
17
IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 146
18
BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources, op. cit., p. 17
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common form of brown coal) has surpassed crude oil production, whose share
is currently 34.0% and falling.
Figure 7: Global production of non-renewable energy resources in 2000 and 2012

Source: BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy
Resources, op. cit., p. 18

It is expected that power generation will remain the primary use of both hard
and brown coal for the next 20 years in both OECD and non-OECD countries. It is
also worth noting that by 2035, non-OECD countries are forecasted to use over
four times as much coal as OECD countries (they already use over twice as much)
so that their consumption will have the largest impact on atmospheric carbon
emissions.
Overall, according to a comprehensive study by the Massachusetts Institute
of Technology (MIT), coal use will increase under any foreseeable scenario
because it is “cheap and abundant”.19
Emissions from brown coal combustion and CCS
Technological progress has resulted in a sharp reduction of pollution from
modern coal power plants, especially in terms of atmospheric sulphur dioxide
(SO2), nitrogen oxides (NOX) and particulate matter (PM10 and PM2.5) emissions
and the research is still ongoing to create more environmentally friendly and
efficient lignite-fired power generation.20 Progress is also being made in reducing

Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Future of Coal – An Interdisciplinary MIT Study,
2007, http://web.mit.edu/coal/The_Future_of_Coal.pdf, p. ix
20
An example of this is the process proposed by Ma et al in Y. Ma., Y. Yuan, J. Jin, H. Zhang, X. Hu,
D. Shi, An environment friendly and efficient lignite-fired power generation process based on a boiler
with an open pulverizing system and the recovery of water from mill-exhaust, “Energy”, 59 (2013),
p. 105-115
19
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mercury emissions.21 Nevertheless, concerns about global warming have resulted
in significant opposition to using coal since its use generates the highest level
of carbon dioxide (CO2) emissions per unit of energy among all fossil fuels – about
twice as much as the burning of natural gas. To reduce fuel cost and CO2
emissions, small increases have been made in the efficiency of power plants but
these are associated with higher pressures and temperatures that are limited
by advancements in metallurgical science. Nevertheless, as shown in Figure
8, technological progress is insufficient to offset rising worldwide CO2 emissions
associated with growing energy consumption, especially in developing countries
that still significantly lag highly-developed countries in terms of per-capita energy
consumption so that their energy consumption is expected to increase.
Whereas CO2 emissions are expected to diminish in the European Union and
the United States,22 especially as a percentage of global emissions and on a per
capita basis, those in other parts of the world are forecasted to rise sharply. Thus
any policies aimed at reducing these emissions will have a significant impact
on total worldwide emissions only if they can change the energy mix in developing
countries.
Figure 8: Energy-related CO2 emissions by region

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

21

A report by the Department of Environmental Science and Engineering at the Tsinghua University
in Beijing, China prepared for the Ministry of Environment Protection of China and the United Nations
Environment Programme (UNEP) in 2011 discusses the progress and challenges remaining
in reducing mercury emissions from coal combustions in the energy sector, see: Tsinghua University,
Reducing mercury emissions from coal combustion in the energy sector, Beijing 2011, http://www.
unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/Coalcombustion/Reports/tabid/4492/langu
age/en-US/Default.aspx (access 12.04.2014)
22
BP, BP Energy Outlook 2035, BP. London 2014, p. 5

149
_______________________________________________________________________________________________

There are basically four ways of decreasing energy-related CO2 emissions:
- decreasing consumption of fossil fuels;
- increasing the efficiency of energy conversion processes on the supply
side;
- demand side energy management;
- carbon capture and storage systems (CCS) for long-term underground
storage of CO2 emissions.
The CCS approach remains too costly for widespread use and according
to IEA forecasts, only about 1% of global fossil-fuel powered generation capacity,
i.e. about 67 GW, will use it by 2035.23 Based on a study by Lohwasser and
Madlener on the economics of CCS for coal plants, specifically on the impact
of investment costs and efficiency on market diffusion in Europe, large investment
costs are the main cause of low CCS adoption and the impact on conversion
efficiency of between 37% and 44% is also an important deterrent to higher market
penetration.24 Considering the drive to control worldwide CO2 emissions, according
to an aforementioned study by the Massachusetts Institute of Technology, CCS
is the critical technology that would allow coal to meet world’s rising energy needs
while significantly reducing global CO2 emissions.25
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę krajowych i światowych zasobów węgla
brunatnego i trendów w podaży oraz wpływ likwidacji kopalni oraz rekultywacji
terenu. Całkowite światowe zużycie węgla wzrasta we wszystkich scenariuszach
prognoz z uwagi na jego stosunkowo niską cenę i obfite zasoby. Uwzględniając
znaczące zmiany ukształtowania terenu, zanieczyszczenie środowiska naturalnego
i emisję CO2 związane z wydobyciem i spalaniem węgla, dokonano oceny
możliwości wykorzystania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku
węgla (CCS) oraz przedstawiono kryteria strategicznego zarządzania zasobami
węgla brunatnego oparte na koszcie społecznym. Kryteria te mogą być również
zastosowane w ocenie innych, substytucyjnych, nieodnawialnych i odnawialnych
źródeł i technologii przetwarzania energii.
Słowa klucze: węgiel brunatny, zasoby, efekty zewnętrzne, koszt społeczny,
kopalnie, likwidacja kopalń
Summary
This paper analyzed world and Polish brown coal resources and supply
trends, as well as the potential impact of mine decommissioning and land
recultivation. According to forecasts, total worldwide coal consumption is expected
to increase under any foreseeable scenario because it is relatively inexpensive
and abundant. Considering significant changes to landscape, pollution and CO2
emissions from coal mining and use, the prospects for carbon capture and storage
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IEA, World Energy Outlook (WEO) 2013, op. cit., p. 70
R. Lohwasser, R. Madlener, Economics of CCS for coal plants: Impact of investment costs and
efficiency on market diffusion in Europe, “Energy Economics” 34 (2012), p. 850-863
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(CCS) systems were assessed and social cost based economic criteria for
strategic management of Polish brown coal resources were proposed. These
criteria can also be applied to other, substitutive, both non-renewable and
renewable energy sources and energy conversion technologies.
Key words: brown coal, resources, externalities, social cost, mines, mine
decommissioning
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OCENA OBSZARÓW INTERWENCYJNYCH POLICJI W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM PRZY UŻYCIU NARZĘDZI GIS
Wprowadzenie
System informacji geograficznej (GIS) umożliwia nie tylko gromadzenie
danych przestrzennych i powiązanych z nimi atrybutów opisowych, ale również ich
przetwarzanie. Podstawowym celem GIS jest analiza zgromadzanych danych.
Umożliwia ona lepsze zrozumienie zjawisk i relacji, dzięki temu podejmowanie
decyzji jest zdecydowanie łatwiejsze. W odróżnieniu od innych systemów cechą
charakterystyczną GIS jest możliwość kartograficznej reprezentacji danych
geograficznych. Coraz powszechniejszy dostęp do zbiorów danych w postaci map
cyfrowych, sprawia, że ich wykorzystywanie i redagowanie jest coraz łatwiejsze.
Do podstawowych obowiązków policji należy ochrona życia i zdrowia ludzi,
jak również mienia przed bezprawnym naruszaniem tych dóbr. Zapewnia spokój
w miejscach publicznych, w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej oraz na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.1
Bardzo ważnym aspektem w pracy policjanta jest interwencja, która polega na
szybkim włączeniu się policjanta w tok społecznego zdarzenia, naruszającego
normy prawa, czy też zasady współżycia społecznego, w celu czynnego
przeciwdziałania działaniom lub zachowaniom niezgodnym z tymi normami
i przywrócenie stanu poprzedniego.2 Warto zwrócić uwagę na cechy
charakteryzujące czynności interwencyjne. Jest to między innymi:
 szybkość działania – oznaczająca bezzwłoczne przybycie na miejsce
interwencji oraz przeprowadzenie jej zgodnie z zasadami ekonomiki
postępowania;
 wszechstronność – określająca działanie w przypadku naruszenia prawa,
ale także w sytuacjach zaistnienia niebezpieczeństwa związanych
np. ze zdarzeniami kryzysowymi czy klęskami żywiołowymi;
 aktywność policjanta – czyli podjęcie czynności z zaangażowaniem a także
gotowość do wszelkich działań;
 indywidualność działania – oznaczająca realizację wszystkich czynności
interwencyjnych, najczęściej przez jeden zespół.3

1

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179)
K. Łagoda, R. Częścik, Vademecum interwencji policyjnych. Szczytno 2012, s. 16
3
W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Leksykon policyjny. Szczytno 2001, s. 46
2
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W artykule obszary operacyjne komend powiatowych w województwie
warmińsko mazurskim zostały poddane analizie pod kątem czasu dojazdu na
miejsce zdarzenia. To właśnie czas dotarcia na miejsce zdarzenia jest kluczowym
elementem podczas czynności interwencyjnych i powinien być jak najkrótszy.
Narzędzia GIS zostały także wykorzystane do planowania patroli policyjnych
na przykładzie jednostki policji w gminie Jonkowo.
System informacji geograficznej
Aby zdefiniować „system informacji geograficznej” należy przedstawić szerzej
kontekst tego pojęcia. Trzeba zwrócić uwagę na określenie „system informacji”
oraz sprecyzować termin „geograficzny”. System informacyjny określić można, jako
ciąg operacji, na który składają się planowanie obserwacji oraz gromadzenie
i magazynowanie pozyskanych danych jak również analiza tych danych w celu
wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji. Natomiast „dane geograficzne”
można najprościej określić, jako informacje o obiektach posiadających
jednoznaczne odniesienie do powierzchni w przestrzeni. System informacji
geograficznej (w skrócie GIS) to system oparty na technice komputerowej
stosowany do magazynowania, a także obróbki informacji geograficznej. Jest
to narzędzie ułatwiające przygotowanie, analizę i wizualizację faktów odnoszących
się do powierzchni Ziemi.4
Przy pozyskiwaniu danych do systemu informacji geograficznej bardzo
ważnym aspektem jest ich jakość. Należy w tym miejscu przytoczyć angielskie
powiedzenie „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Oznacza to, że jeśli baza
danych złożona będzie z danych o niskiej, jakości, obarczonych błędami,
to analiza, którą otrzymamy na podstawie tych danych będzie mało wiarygodna.5
Charakterystyczną cechą systemu informacji geograficznej jest możliwość
wizualizacji danych geograficznych w postaci map. Analizy przestrzenne można
wykonywać bez tworzenia map, ale dopiero możliwość korzystania z tej właśnie
funkcji stanowi fundamentalny charakter każdego systemu informacji
geograficznej. Reprezentacja kartograficzna danych na ekranie komputera, jak też
w postaci barwnego wydruku pozwala na ujęcie wielu zależności pomiędzy
obiektami oraz daje możliwość określenia kondensacji zjawisk zawartych w bazie
danych GIS. Właśnie taki sposób prezentacji wyników analiz to najlepsza metoda
prezentacji danych znajdujących się w bazie danych geograficznych.6
System informacji geograficznej należy do dziedziny, która bardzo szybko się
rozwija, co spowodowało, że jest obecnie dużo formatów danych. Często rodzi
to problemy z wymianą plików czy też projektów między poszczególnymi
programami. Standaryzacja prowadzona przez międzynarodowe konsorcjum OGS
(Open Geospatial Consortium) stopniowo poprawia tę sytuacje.7

M. Kistowski, M. Iwańska, Systemy informacji geograficznej. Poznań 1997, s. 8-10
E. Bielecka, Systemy informacji geograficznej-Teoria i zastosowania. Warszawa 2006, s. 55
6
B. Medyńska-Gulij, Kartografia i geowizualizacja. Warszawa 2012, s. 9
7
M. Ogrodniczak, J. Ryba, Wspomaganie zapewniania bezpieczeństwa środowiska naturalnego
narzędziami GIS na obszarze powiatu olsztyńskiego (w:) Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem,
t. 15. Białystok 2015, s. 246
4
5
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Modele danych
Wykorzystując komputer do analizy powierzchni Ziemi musimy stworzyć
w nim numeryczny odpowiednik naszego obiektu świata rzeczywistego. Taki
odpowiednik nazywamy modelem danych. Pojęcie modelu danych ma dwojakie
znaczenie. Opisuje strukturę danych, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu
modelu elementów powierzchni Ziemi w środowisku komputera jak też opisuje
całościowo sposób cyfrowego zobrazowania świata rzeczywistego.8
Model danych geograficznych definiuje sposób reprezentacji obiektów
znajdujących się w świecie rzeczywistym w odniesieniu do ich położenia
geograficznego, kształtu, czy też wzajemnych relacji między nimi.9 Przestrzenna
informacja stanowi podstawę systemu informacji geograficznej, dlatego model
danych geograficznych jest bardzo ważny. Podstawą każdego modelu danych jest
wybór elementów geometrycznych, które wykorzystywane są do opisania obiektów
świata rzeczywistego. Elementy geometryczne można podzielić stosując wobec
nich kryterium wymiaru przestrzeni.10 W ostatnich latach stworzono i zastosowano
wiele modeli danych w systemach GIS. Do podstawowych modeli danych
geograficznych należą: model wektorowy, model rastrowy czy również model
sieciowy. Wszystkie wymienione modele oparte są na modelach dyskretnych
obiektów. Tworząc model rzeczywistości w systemie GIS, dobrze jest pogrupować
elementy stosownie do ich cech geometrycznych.11
Projekt wykonany na poczet artykułu został oparty o model sieciowy, który jest
szczególną odmianą modelu topologicznego. Istnieje wiele rodzajów sieci
wykorzystywanych do modelowania. Dwa najważniejsze typy to sieć promieniowa
oraz pętlowa. Przykładem sieci pętlowych jest sieć wodociągowa. W sieci
promieniowej określony jest kierunek przepływu, natomiast przykładem tego
rodzaju sieci jest system rzeczny. Sieć należy rozumieć, jako zbiór wzajemnie
powiązanych obiektów: linii nazywanych krawędziami, które reprezentują np. osie
dróg czy też ulic oraz punktów zwanych węzłami.12
W tym przypadku węzłem można określić miasto, jak też skrzyżowanie. Węzły
występują na styku dwóch lub więcej krawędzi, wzdłuż których odbywa się ruch.
Aby poruszanie mogło się odbywać, węzły i krawędzie muszą być ze sobą w relacji
topologicznej. Prędkość przepływu modelowana jest, jako obciążenie na węzłach
i na krawędziach tak, jak w przypadku sieci ulic.13
Tempo przepływu w sieci ulic jest uzależnione od dopuszczalnych prędkości,
liczby pasów czy też częstotliwości zmian sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W sieci dróg wykorzystywanej do celów artykułu widocznej na rysunku
nr 1 jedynym ograniczeniem będzie przyjęta prędkość poruszania się jednostki
policji, gdyż jest to pojazd uprzywilejowany.

J. Urbański, GIS w badaniach przyrodniczyc. Gdańsk 2008, s. 48
B. Medyńska-Gulij, Kartografia…, op. cit. s. 84
D. Gotlib, A. Iwaniak, R Olszewski, GIS Obszary zastosowań. Warszawa 2007, s. 17
11
A.P. Longley i in., GIS teoria i praktyka. Warszawa 2008, s. 186
12
Ibidem, s. 194
13
P. Cichoński, E. Dębińska, Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych, „Roczniki Geomatyki”, t. 10, z. 4. Warszawa 2012
8
9
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Rysunek nr 1: Sieć ulic miasta Olsztyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych materiałów

Te same zasady w postaci ograniczeń na węzłach można zastosować do sieci
rzecznych czy też kolejowych.14 Zastosowań sieci może być wiele. W przypadku tej
pracy do najważniejszych zaliczyć można: planowanie trasy przejazdu pojazdów
uprzywilejowanych oraz zasięg obszaru obsługiwany przez jednostkę policji.
Analizy przestrzenne
Analiza jest procesem poszukiwania informacji ukrytej w zbiorze danych
i przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to wybór danych, drugi to wykonanie
działań matematycznych.15 Analizy przestrzenne są ściśle związane
z kartograficzną metodą badań. Systemy GIS oferują narzędzia służące do analizy
położenia obiektów i ich atrybutów. W wyniku przeprowadzenia analizy
przestrzennej otrzymuje się informacje zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Analizy
przestrzenne związane są z udzieleniem odpowiedzi na podstawowe pytania
dotyczące:
 lokalizacji obiektu;
 spełnienia określonych warunków lokalizacyjnych;
 trendów;

14
15

A.P. Longley i in., GIS teoria…, op. cit. s. 188
J. Kwiecień, Systemy informacji geograficznej. Bydgoszcz 2004, s. 85
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 zależności pomiędzy obiektami;
 wyników modelowania procesów i zjawisk.16
Do najprostszych przykładów analiz danych przestrzennych można zaliczyć
wzrokową ocenę w rozmieszczeniu tych właśnie danych i zobrazowaniu w postaci
tradycyjnej mapy. W tym wypadku analizy dokonuje człowiek obserwując mapę.
Systemy informacji geograficznej zadanie to wykonują przy użyciu odpowiedniego
algorytmu wykorzystującego zbiór danych, przy przyjętym modelem świata
rzeczywistego.17
Analizy sieciowe to zbiór funkcji, które działają na obiektach liniowych. Dają
możliwość określenia najkrótszej trasy między wskazanymi punktami oraz
zoptymalizowanie trasy przejazdu pomiędzy wieloma punktami. Do analiz danych
wektorowych umieszczonych w relacyjnych bazach danych najczęściej stosuje
się strukturalny język zapytać, czyli SQL. Podstawowe znaczenie dla
przeprowadzanych analiz ma liczba i rodzaj zdefiniowanych operatorów
przestrzennych a także budowa wielopoziomowych zapytań.18
Analiza stanu istniejącego
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Olsztynie swym działaniem
obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Województwo znajduje
się w obszarze północnowschodniej Polski. Obszar Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie zajmuje dwunaste miejsce w kraju pod względem liczby ludności
(1 450 697 osób), a gęstość zaludnienia wynosi 60 osób na km2. Na terenie
działania KWP w Olsztynie w roku 2013 popełniono 32 990 przestępstw (czynów
stwierdzonych). W garnizonie warmińsko-mazurskim pełni służbę 3 433
policjantów, a co za tym idzie na jednego policjanta przypada 422 mieszkańców.19
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się 2 komendy miejskie
oraz 19 komend powiatowych.20
Podstawą prawną czynności wykonywanych przez policjanta są przepisy
ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990. Bardziej szczegółowo uregulowania prawne
odnoszące się do czynności interwencyjnych stanowią przepisy o charakterze
wykonawczym. Do takich należy zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji
z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów
pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.
Warto zwrócić uwagę na paragraf 17, w którym opisane są zadania związane
z interwencją a w szczególności:
 przybycie na miejsce wydarzenia w możliwie najkrótszym czasie od
momentu przyjęcia zgłoszenia;
 prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób
podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie
miejsca wydarzenia;

E. Bielecka, Systemy…, op. cit. s. 125
D. Gotlib, A. Iwaniak, R Olszewski, GIS…, op. cit., s. 51
J.S. Bowman, i in., Podręcznik języka SQL. Warszawa 2001, s. 43
19
Polskie Badanie Przestępczości, Profil obszarów działania Komend Wojewódzkich i Komendy
Stołecznej Policji. Warszawa 2014, s. 241-254
20
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/komendy/7,Komendy.html
(pobrano
2.05.2015 r.)
16
17
18
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 podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom
naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich
wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego
przywrócenia;
 podejmowanie działań pościgowych, określonych odrębnymi przepisami,
za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wydarzenia.21
Koniecznym warunkiem sprawnego i bezpiecznego wykonywania interwencji
jest posiadanie przez zespół podejmujący czynności interwencyjne możliwie pełnej
informacji o zdarzeniu. Dlatego też ważną rolę w akcji interwencyjnej odgrywa
dyżurny jednostki policji, który przyjmuje zgłoszenie, a następnie przekazuje
informacje interweniującym policjantom. Bardzo ważne jest żeby była zwięzła, ale
kompletna. Przypominając cechę interwencji, jaką jest szybkość działania, warto
zwrócić uwagę jak można skrócić do minimum czas pomiędzy zgłoszeniem
a dotarciem jednostki policji na miejsce zdarzenia.
Analizy pod kątem czasu dojazdu
Żeby analizować obszary komend policji pod względem czasu dojazdu
jednostek policji na miejsce zdarzenia konieczne było dodanie czasu przejazdu
odcinka drogi. Ostatnia kolumna minuty z rysunku 2, który przedstawia tabele
atrybutów sieci dróg powstała przez zapytanie w języku SQL. Język ten zapewnia
wyszukiwanie danych z tabeli, operowanie danymi, definiowanie danych, jak też
i sterowanie danymi w tabeli. Prosta forma zapytań w SQL służy do wyszukiwania
rekordów w tabelach, które spełniają określone warunki.22
Rysunek nr 2: Tabela atrybutów sieć dróg powiatu olsztyńskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych materiałów

Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań
o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 119)
22
J.S. Bowman i in., Podręcznik…, op. cit., s. 43
21

159
_______________________________________________________________________________________________

Do ustalenia prędkości, z jaką poruszają się pojazdy policji przyjęto prędkości
projektowe z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Prędkości w obszarach zabudowanych zostały
przyjęte na poziomie 50 km/h.23
Do wykonania analizy zostało wykorzystane rozszerzenie Network Analyst,
które pozwala na wykonywanie przestrzennych analiz sieciowych. To tylko jedna
z wielu możliwości tego rozszerzenia. ArcGIS Network Analyst ułatwia
modelowanie rzeczywistych warunków sieci komunikacyjnych uwzględniając
ograniczenia w ruchu drogowym (sygnalizacje świetlne czy też remonty), zakazy
skrętu, ograniczenia prędkości czy też wysokość pojazdów.
Pierwsza wykonana analiza miała na celu sprawdzenie, jaki obszar jednostki
policji obejmują swoim zasięgiem w czasie 10, 15 oraz 20 minut od punktu
stacjonowania pojazdów. Rysunek 3 przedstawia wynik powyższej analizy.
Kolorem zielonym zaznaczony jest obszar, do którego jednostki policji dojeżdżają
w 10 minut, kolorem żółtym w 15 minut, natomiast kolorem czerwonym został
zaznaczony obszar 20 minut. GIS pozwala na zebranie w jednym miejscu wielu
danych, dobrania odpowiedniej reprezentacji dla zjawiska, co ułatwia analizę
problem.24
Rysunek nr 3: Analiza pod kątem czasu dojazdu na miejsce zdarzenia dla powiatu
olsztyńskiego

Źródło: Opracowanie własne

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43,
poz. 430)
24
M.J. Kraak, F. Ormeling, Kartografia wizualizacja danych przestrzennych. Warszawa 1998, s. 29
23
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Pod komisariat policji w Dobrym Mieście podlega posterunek w Jonkowie.
Zarówno Jonkowo jak i Dobre Miasto to gminy. Analiza przedstawiona na rysunku
3 pokazuje, że pomiędzy Jonkowem a Dobrym Miastem, przy granicy z powiatem
ostródzkim czas dojazdu na miejsce zdarzenia będzie większy niż 20 minut.
Pomiędzy gminą Jonkowo i Dobrym Miastem znajduje się również gmina Świątki.
Dzięki tak przeprowadzonej analizie łatwiej zdecydować czy nie trzeba stworzyć
posterunku w gminie Świątki, co mogłoby poprawić poziom bezpieczeństwa dzięki
skróceniu czasu dojazdu na miejsce interwencji.
Rysunek 4 przedstawia analizę dla kilku powiatów w województwie
warmińsko-mazurskim(parametry jak w poprzedniej analizie, czyli 10, 15 i 20
minut), zauważalne są miejsca „puste”, gdzie policja potrzebuje dużo czasu
na dojazd do miejsca zdarzenia.
Rysunek nr 4: Analiza pod kątem czasu dojazdu na miejsce zdarzenia dla kilku
powiatów

Źródło: Opracowanie własne

Jak najszybsze przybycie na miejsce zdarzenia jest bardzo istotne z punktu
widzenia społeczeństwa. Jak wynika z badan przeprowadzonych przez Komendę
główną policji pod tytułem Polskie Badanie Przestępczości z 2014 roku
dla mieszkańców garnizonu warmińsko mazurskiego, jeśli chodzi o oczekiwania
wobec policji najistotniejsze jest szybkie przybycie policjantów na miejsce
zdarzenia dla ponad połowy ankietowanych.25

25

Polskie Badanie Przestępczości, Profil obszarów działania Komend Wojewódzkich i Komendy
Stołecznej Policji. Warszawa 2014, s. 241-254
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Planowanie patroli policji
Korzystając z narzędzi GIS można analizować nie tylko czas dojazdu na
miejsce zdarzenia, ale również wykonywać dowolne symulacje trasy patroli
policyjnych, a co za tym idzie oszczędzać przejechane kilometry, czas objazdu
danego rejonu, czego wynikiem jest efektywniejszą praca jednostek policji.26
Na rysunku 5 zaznaczone są punkty gdzie musi dojechać policja przy
projektowaniu trasy lub też gdzie przejechała na patrolu.
Rysunek nr 5: Symulacja trasy patrolu policji w gminie Jonkowo

Źródło: Opracowanie własne

Rozszerzenie Network Analyst daje wiele możliwości przy planowaniu trasy
pojazdu. Dostarcza statystyki odnośnie przejechanych kilometrów, czy też czasu
przejazdu poszczególnych odcinków trasy. Przy symulacji rozszerzenie pozwala na
rzeczywistą analizę sytuacji, dzięki możliwości ustawianiu różnorodnych
ograniczeń w postaci punktów, linii czy też obszarów. Przykład takich ograniczeń
jak również wyznaczenie trasy ukazuje rysunek 6. Właśnie takie rozwiązania
odróżniają rozszerzenie Network Analyst od zwykłych powszechnie stosowanych
nawigacji samochodowych.

26

D. Felcenloben, Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Katowice
2011, s. 160-163
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Rysunek nr 6: Możliwości wprowadzania ograniczeń przy wyznaczaniu trasy

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Zaprezentowane analizy z pewnością posłużą policji do zbadania obszarów
interwencyjnych, co pomoże na prawidłowe rozmieszczenie ich granic a co za tym
idzie skróci czasu dojazdu na miejsce zdarzenia. Z pozyskanych informacji
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wynika, że czas dojazdu
w obszarach zabudowanych to około 8 minut a w niezabudowanych 15 minut
na miejsce zdarzenia. Analizy pod kątem czasu potwierdzają pierwszą informację
natomiast 15 minut w obszarach niezabudowanych budzi wątpliwości, gdyż
przeprowadzone analizy ukazują, że będzie to dłuższy czas.
Narzędzia GIS mogą znaleźć zastosowanie w organizacji patroli,
samochodowych oraz pieszych. Analiz dokonywać można przed patrolem jak
i po w celu ukazania popełnionych błędów, zdobycia statystyk i zaplanowania
efektywniejszej pracy na służbie. Reprezentacja różnorodnych zjawisk w postaci
map tematycznych wykonanych w aplikacjach GIS może znaleźć zastosowanie
także przy tworzeniu raportów z działalności pracy Policji.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania narzędzi
Systemu informacji geograficznej w różnych aspektach pracy policji. System
informacji geograficznej (GIS) umożliwia nie tylko gromadzenie danych
przestrzennych i powiązanych z nimi atrybutów opisowych, ale również ich
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przetwarzanie. Podstawowym celem GIS jest analiza zgromadzanych danych.
Dzięki przeprowadzaniu analiz podejmowanie decyzji jest zdecydowanie
łatwiejsze. Dlatego też można je wykorzystać do zbadania obszarów
interwencyjnych policji, co pomoże na prawidłowe rozmieszczenie ich granic, a co
za tym idzie skróci czasu dojazdu na miejsce zdarzenia. Narzędzia GIS mogą
znaleźć zastosowanie także w organizacji patroli, samochodowych oraz pieszych.
Analiz dokonywać można przed patrolem jak i po w celu ukazania popełnionych
błędów, zdobycia statystyk i zaplanowania efektywniejszej pracy na służbie.
Reprezentacja różnorodnych zjawisk w postaci map tematycznych wykonanych
w aplikacjach GIS może znaleźć zastosowanie także przy tworzeniu raportów
z działalności pracy Policji.
Słowa klucze: analizy przestrzenne, obszary interwencyjne policji, patrole
policyjne, system informacji geograficznej, mapy tematyczne.
Summary
The aim of the article is to show the way of using geographic information
system (GIS) in various aspects of policing. Geographic information system
enables the accumulation of spatial data, the accumulation of descriptive attributes
and the data processing. The main aim of GIS is analysis of data. Thanks to this
analysis the decision making is definitely simpler. It can be used to research areas
of police intervention. It will help in correct placement of their borders and what
is more it will shorten the travel time to the place of intervention. GIS tools can
be used also in the organization of police patrols. Analyses can be made before
and after the patrol to show the mistakes, to get statistics and to plan effective
work. Presenting various phenomena in the form of thematic maps made in GIS
applications also can be used to create police reports.
Key words: spatial analysis, police service areas, police patrols, geographic
information system, thematic maps
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Dorota OLEX-ZARYCHTA
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
TRÓJWYMIAROWY MODEL ROZWOJU RELACJI STRON
W NEGOCJACJACH KRYZYSOWYCH
Wstęp
Problem komunikacji międzyludzkiej w sytuacjach kryzysowych to niezwykle
złożone i wieloaspektowe zagadnienie badawcze. Za szczególnie trudne do
analizy i interpretacji w badaniach naukowych dotyczących tej tematyki uznać
należy problemy komunikacji dotyczące negocjacji kryzysowych w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego czy zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego. W takich sytuacjach od kompetencji komunikacyjnych negocjatora
zależy w dużej mierze zarówno sposób przebiegu konwersacji negocjacyjnej jak
i jej efekt końcowy. Stąd też podejmowanie dyskusji dotyczącej czynników
warunkujących skuteczność procesu negocjacji kryzysowych jest niezbędne
zarówno dla wzbogacania wiedzy bazowej dotyczącej specyfiki procesu
komunikacji w sytuacjach kryzysowych, jak i dla opracowywania racjonalnych
i efektywnych strategii prowadzenia dialogu negocjacyjnego w różnych sytuacjach
kryzysowych. Należy tu wskazać jednoznacznie na niedostatek rodzimych
dokonań w tym zakresie; prace dotyczące metodycznych i empirycznych podstaw
prowadzenia konwersacji negocjacyjnych w sytuacjach kryzysowych, jakie ukazały
się drukiem w Polsce są nieliczne. Celem niniejszej pracy jest prezentacja i analiza
trójwymiarowego modelu rozwoju relacji negocjator-sprawca zaproponowanego
przez F. Womack i K. Walsh (1997). W pracy przedstawiono szczegółową analizę
procesu komunikacji werbalnej w negocjacjach kryzysowych pod kątem rozwoju
relacji stron w trzech wymiarach: współzależności (współdziałania), wzajemnej
łączności oraz autentyczności wypowiedzi w zakresie treści i intencji nadawców.
1. Specyfika procesu komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych uważana jest za wyjątkowo trudną,
szczególnie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia większej
liczby osób – np. w sytuacji policyjnych negocjacji zakładniczych.1 W takim
przypadku zadaniem negocjatora jest nawiązanie kontaktu z zupełnie obcą osobą
oraz stworzenie za pomocą rozmowy szczególnej relacji ze sprawcą
umożliwiającej efektywny proces negocjacyjny i pokojowe rozwiązanie problemu.
Zdaniem niektórych autorów podstawą skutecznych negocjacji jest odpowiednie
zastosowanie reguł konwersacyjnych i wybór technik negocjacji stanowiących
algorytmy właściwego postępowania negocjacyjnego.2 Wobec takiego statycznego
podejścia do problemu prowadzenia negocjacji kryzysowych podnoszą się
jednak liczne głosy krytyczne – nazywając je „strategią książki kucharskiej
„(ang. cookbook approach). Przeciwnicy sztywnego, szkolnego podejścia do

W.A. Donohue,The promise if an interaction-based approach to negotiation, “The International Journal
of Conflict Management”, vol 14, No3/4, 2003, s. 167-168
2
D. Biel, Negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Podejście pragmalingwistyczne. Katowice 2012, s. 44
1
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rozwiązywania sytuacji kryzysowych w ramach algorytmów i schematów wskazują,
że prowadzenie negocjacji to nie gotowanie – nie wystarczy wybór odpowiednich
składników rozmowy dla określonego kryzysu, dodawanie po trochu strategii,
metod i technik i dobre wymieszanie całości.3 Nowoczesne ujęcie problemu
negocjacji w sytuacjach kryzysowych to podejście dynamiczne, w którym przyjmuje
się, że na efekt końcowy negocjacji wpływa wiele różnych czynników związanych
ze specyfiką danej sytuacji i rozwojem relacji stron negocjacji pojmowanych
jako zetknięcie dwóch osobowości.4 Należy sobie zdawać sprawę z tego, że
dostrzeżenie człowieka w osobie po drugiej stronie konwersacji nie pozbawia
prowadzącego rozmowę siły negocjacyjnej. Wręcz przeciwnie, to właśnie „czynnik
humanistyczny” poprawia szansę na udany kontakt, a tym samym na zawarcie
w efekcie pomyślnego kontraktu.5 Dynamika procesu komunikacji pomiędzy
negocjatorem a sprawcą uzależniona jest w bardzo dużym zakresie od tego,
czy negocjatorowi uda się nawiązać na tyle dobry kontakt ze sprawcą, aby
zbudować z nim wzajemną relację komunikacyjną umożliwiającą współpracę.6
Należy przy tym zauważyć, że najtrudniej jest nawiązywać relację komunikacyjną
w sytuacji negocjacji rywalizacyjnych prowadzących do efektu wygrany-przegrany. 7
W przypadku załamania tego typu negocjacji odbudowanie relacji i skutecznej
komunikacji nakierowanej na pokojowe rozwiązanie problemu jest znacznie
utrudnione lub wręcz niemożliwe i niewątpliwie ma wpływ na efekt negocjacji.
W badaniach społecznych dotyczących rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
oraz dotyczących negocjacji zakładniczych wzajemne więzi pomiędzy
negocjującymi osobami okazują się mieć kluczowe znaczenie dla dynamiki
procesu negocjacji oraz na efekt końcowy tego procesu.8 Z drugiej strony, sam
proces negocjacyjny, nawet osób nieznających się wcześniej stanowi podstawę
do stworzenia wzajemnych relacji, szczególnie, gdy trwa przez określony, dłuższy
okres czasu. Wtedy nawiązana relacja może mieć znaczący wpływ na przebieg
komunikacji stron np. na dobór technik i taktyk negocjacyjnych.9 Rozmawiające
ze sobą osoby poznają się wzajemnie, rozpoznają swoje własne odczucia oraz
sposób postrzegania sytuacji; w sposób automatyczny, niezależny od rodzaju
sytuacji kryzysowej, stają się jej aktywnymi uczestnikami. Wyjątkowo sprzyjający
rozwojowi relacji negocjator-sprawca charakter procesu negocjacji kryzysowych
zakładniczych wynika właśnie między innymi z czasu trwania tego typu negocjacji.
W takich specyficznych sytuacjach, ze względu na zagrożenie życia innych
niż sprawca osób – czasem nawet dużej grupy – negocjacje prowadzone powinny
być tak długo, dopóki istnieje jakakolwiek szansa na bezpieczne uwolnienie

3

M.E. Holmes, Processes and Patterns in Hostage Negotiations (w:) R.G. Rogan (ed.), Dynamic
Processes of Crisis Negotiation. London 1997, s. 78
4
P.J. Taylor, A partial order scalogram analysis of communication behavior in crisis negotiation with the
prediction of outcome, “The International Journal of Conflict Management”, No 1 2002, s. 4-37
5
Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie. Kraków 2000, s. 45
6
D.F. Womack, K. Walsh, A. Three-Dimensional, Model of Relationship Development in Hostage
Negotiations (w:) R.G. Rogan (ed.), Dynamic Processes of Crisis Negotiation. London 1997, s. 59
7
P.J. Taylor, A partial order scalogram analysis..., op. cit., s. 6
8
J. Matusitz, Interpersonal communication perspectives in hostage negotiation, “Journal of Applied
Security Research”, vol. 8, No 1/2013, s. 24-37
9
D.F. Womack, K. Walsh, A. Three-Dimensional, Model..., op. cit., s. 58

167
_______________________________________________________________________________________________

zakładników i inne niż siłowe rozwiązanie.10 Dynamika procesu długotrwałych
negocjacji jest duża, a relacja komunikacyjna nawiązana pomiędzy osobą
negocjatora a sprawcą np. przetrzymującym zakładników jest uważana za
pierwszorzędowe, kluczowe wręcz narzędzie do osiągnięcia pokojowego
rozwiązania sytuacji kryzysowej.11 Na dynamikę procesu negocjacyjnego
niewątpliwie ma także wpływ stres psychologiczny związany z rozwojem
kryzysu; zaznaczyć należy, że chodzi tu nie tylko o stresowe reakcje sprawcy
czy innych osób np. zakładników, ale także napięcie emocjonalne członków
zespołu negocjacyjnego związane z działaniami sprawcy np. zastraszaniem lub
krzywdzeniem zakładników czy formułowaniem przez sprawcę gróźb.12
2.Trójwymiarowy
model
rozwoju
relacji
negocjator-sprawca
w sytuacjach kryzysowych
Punktem wyjściowym koncepcji trójwymiarowego modelu rozwoju relacji
negocjatora ze sprawca w sytuacji kryzysowej jest niezaprzeczalny fakt, że aby
proces negocjacyjny był skuteczny, negocjator musi nawiązać kontakt i wytworzyć
osobistą relację ze sprawcą. Jeśli nawiązana relacja nie będzie odpowiednia lub jej
nawiązanie nie będzie możliwe, proces komunikacji zostanie zablokowany lub
będzie nieskuteczny w odniesieniu do efektu negocjacji. Bazą do stworzenia
trójwymiarowego modelu rozwoju relacji w negocjacjach kryzysowych był
dwuwymiarowy model zaproponowany przez Donohue w 1992roku. Zgodnie z tym
ujęciem modelowym istnieje niewątpliwy związek negocjatora ze sprawcą w każdej
sytuacji negocjacyjnej w obliczu kryzysu; założenie to wynika z podstawowej
definicji powinowactwa/związku (ang. relationship) autorstwa Hinde’go (1979), na
której oparł się Donohue.13 Zgodnie ze wspomnianą definicją wyróżnikami związku
(relacji) są: obustronny charakter, wymiana informacji oraz umiejscowienie
w czasie pozwalające na możliwość zmian relacji w trakcie jej trwania. Stworzenie
modelu relacji negocjator-sprawca w zamiarze autora miało na celu umożliwienie
stworzenia teoretycznych i naukowych podstaw do badań nad dynamiką procesu,
w którym negocjator tworzy, rozwija i zmienia relacje ze sprawcą w trakcie
rozmowy w celu lepszego poznania wzorców komunikacji w sytuacjach
kryzysowych i ich wpływu na wynik końcowy negocjacji.14 Dwuwymiarowy model
relacji opiera się na dwóch podstawowych wymiarach relacji stron procesu
negocjacyjnego: współzależności wzajemnej (ang. interdependence) i poczucia
więzi i łączności, czyli afiliacji (ang. affiliation). Model zaznacza ciągłe
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i afektywnym por. ang „relationship is a sequence of interchanges that is essentially dyadic, that
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współistnienie obu wymiarów; każda wiadomość przekazywana przez którąkolwiek
ze stron negocjacji zawiera elementy związane zarówno z rozwojem (stanem)
wzajemnej więzi emocjonalnej jak i współzależności prowadzących rozmowę osób
w zakresie działań i zaniechań.
To, w jaki sposób negocjator reaguje (odpowiada) na wiadomość od sprawcy
niesie zawsze implikacje dotyczące obu wymiarów relacji. Dla wymiaru
współzależności relacji stron znaczenie ma głównie merytoryczna zawartość
wypowiedzi negocjatora i sprawcy, a dla wymiaru afiliacji (łączności) znaczące są
sygnały dawane przez strony w zakresie wyborów językowych i parajęzykowych
(dobór słów, akcentowanie wyrazów, ton głosu, intonacja itp.) wskazujące
na otwartość lub jej brak w kontakcie, akceptację osoby interlokutora lub jej
zakłócenia czy na okazywanie zaufania lub postawę wycofaną. Donohue zakłada
w swej koncepcji rozwoju relacji stron, że te dwa wymiary występują w rozmowie
negocjacyjnej zawsze i równocześnie; mogą tworzyć różne kombinacje i układy
składające się na swoistą matrycę relacyjną, pozwalającą w pewnym stopniu
wnioskować o powodzeniu procesu negocjacji.15 Współzależność stron oraz ich
wzajemna więź emocjonalna wg Donohue wpływają na siebie wzajemnie przez
cały czas trwania negocjacji, a ich ciągłe zmiany są zjawiskiem typowym i stanowią
o dynamicznym charakterze procesu komunikacji pomiędzy stronami (ryc.1).
Rycina nr 1: Matryca relacyjna w dwuwymiarowym modelu rozwoju relacji
wg Donohue. Oznaczenia na rysunku: W: wysoka [afiliacja, współzależność], N: niska
[afiliacja, współzależność], PW paradoks współpracy, PR paradoks rywalizacyjny

Źródło: W. Donohue, A. Roberto, An empirical examination of three models of
integrative and distributive bargaining, 1993, zmodyfikowany
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Czasami interakcje wymiarów relacji powodują powstawanie paradoksów
relacyjnych (ang. relational paradoxes), które mogą wpływać niekorzystnie na
rozwój negocjacji i ich efekt finalny. Dzieje się tak wtedy, gdy strony przesyłają
sobie sprzeczne sygnały dotyczące treści komunikatów i/lub towarzyszącego im
zabarwienia emocjonalnego w stosunku do interlokutora. Przykładem takiego
paradoksu jest sytuacja, w której strony negocjacji równocześnie komunikują
zarówno swą wysoką współzależność, jak i niski poziom więzi emocjonalnej, czyli
łączności ze sprawcą. Taką sytuację Donohue nazywa „paradoksem
rywalizacyjnym” (Competitive Paradox). Kiedy negocjujące osoby są silnie od
siebie uzależnione muszą wypracować między sobą relację, w której obie strony
mają ustalone prawa i obowiązki wobec rozmówcy. Jeśli w takiej sytuacji
negocjujące strony równocześnie wyrażają niechęć lub brak zaufania do partnera
negocjacji, może to oznaczać komunikat o braku woli współpracy pomimo
świadomości, że osiągnięcie celów przez jedną stronę zależne jest od decyzji
drugiej strony negocjacji. Ten typ komunikacji bywa nazywany walką, gdyż w takiej
sytuacji o prawdziwym porozumieniu stron nie może być mowy. Sytuacja takiego
paradoksu komunikacyjnego może doprowadzić do wzajemnego odpychania się
negocjujących osób a w rezultacie do stagnacji rozmów i/lub zerwania kontaktu
i fiaska negocjacji. Innym paradoksem komunikacyjnym jest tzw. „paradoks
współpracy” (Cooperative Paradox). W takiej sytuacji negocjujące strony (lub jedna
ze stron) wysyłają niespójne komunikaty dotyczące jednocześnie wysokiej więzi
emocjonalnej, czyli wskazujące na otwartość kontaktu i zaufanie do rozmówcy
i równocześnie zwerbalizowane zdecydowane komunikaty o odmowie współpracy
w merytorycznej kwestii negocjacji. Przykładem może być sytuacja, w której
sprawca bardzo chętnie i szczerze rozmawia z negocjatorem o osobistych
sprawach czy odczuciach, ale odmawia rozmowy na temat np. uwolnienia
zakładników czy zapewnienia im posiłków. Nastawienie to wyraża postawę „lubię
Cię, ale nie mam zamiaru z tobą zawierać układów”16 i w świetle sytuacji
kryzysowej jest paradoksem.
Trójwymiarowy model rozwoju relacji negocjator-sprawca jest niejako
rozszerzeniem opisanego powyżej dwuwymiarowego modelu wg Donohue
i wzbogaca go o trzeci w wymiar nie ujęty we wcześniejszym ujęciu teoretycznym
tego autora. W trójwymiarowym modelu rozwoju relacji negocjator-sprawca
ujęte zostały trzy podstawowe wymiary relacji stron procesu komunikacji:
współzależność (ang. interdependence), wzajemna więź, czyli afiliacja (ang.
affiliation) oraz autentyczność (ang. genuiness). Zdaniem autorek modelu Deanny
Womack i Kathleen Walsh te trzy wymiary znakomicie wyjaśniają, w jaki sposób
relacja pomiędzy negocjatorem a sprawcą w procesie komunikacji jest kreowana
i jakim podlega zmianom w czasie negocjacji kryzysowych. Autorki wskazują na
to, że tylko uwzględnienie w modelu rozwoju relacji wymiaru autentyczności
zarówno treści wypowiadanych przez negocjujących jak i dotyczącej uczuć
i intencji stron pozwalać może na rzetelną i dokładną ocenę sytuacji negocjacyjnej
w zakresie procesu komunikacji. Problem prawdziwości i fałszywości komunikatów
przesyłanych przez strony w proponowanym modelu pozwala na głębszą
ocenę relacji komunikacyjnej, poprzez odróżnienie rzeczywistej woli współpracy
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negocjujących od woli deklarowanej, a nieszczerej. Zdarza się, bowiem, że
sprawca lub negocjator stosują taktyki negocjacyjne oparte na nieszczerych,
nieprawdziwych lub/i niepełnych komunikatach, świadomie łamiąc reguły
konwersacji w celu osiągnięcia swojego celu np. pośredniego. Bywa też, że jedna
z negocjujących osób w nieszczery, „nieautentyczny” sposób próbuje zdobyć
zaufanie strony przeciwnej (np. mówiąc to, co interlokutor chce usłyszeć, pomimo,
że nie jest to prawdą). Ujęcie modelowe proponowane w trzech wymiarach stwarza
możliwość dokładniejszej analizy rozwoju relacji stron i oceny czynników
wpływających na powodzenie prowadzonych negocjacji w sytuacjach.
Dwuwymiarowy model wydaje się nie stwarzać możliwości odróżnienia komunikacji
intencjonalnie lub oczekiwanie fałszywej od komunikacji oczekiwanej jako szczerej
i autentycznej; trójwymiarowy model zdaje się tę lukę wypełniać. Poniżej
przedstawiono charakterystykę poszczególnych wymiarów relacji w procesie
komunikacji kryzysowej zawartych w trójwymiarowym modelu wg Womack i Walsh
(1997).
2.1 Współzależność stron negocjacji
Współzależność stron negocjacji wynika z faktu, że komunikujące się strony
zawsze tworzą i ustalają między sobą role, jakie odgrywają w czasie procesu
negocjacyjnego. Najczęściej negocjator jest jedyną osobą, która kontaktuje się
i rozmawia ze sprawcą, tak, że sprawca zdaje sobie sprawę, że musi liczyć się
z jego osobą jako bezpośredniego interlokutora. Negocjator stanowi niejako jedyne
pośrednictwo pomiędzy sprawcą a policją czy innymi służbami, zatem sprawca
musi mieć świadomość, że od przebiegu rozmowy z nim zależy to, jakie kroki
podejmą mocodawcy osoby negocjującej. Współzależność stron wiąże się
z powinnościami zarówno sprawcy jak i negocjatora – w szczególności negocjator
jest zobligowany do mówienia prawdy, nie zaskakiwania drugiej strony i rzetelnego
przekazywania informacji uzyskanych od mocodawców. Równocześnie obie strony
rozmowy mają prawo do wolności słowa i wolności podejmowanych decyzji,
tak więc, wzajemna współzależność to swoisty balans praw i obowiązków obu
stron, ze świadomością tego, że każde działanie lub zaniechanie jednej ze stron
negocjacji wywoła zawsze reakcje drugiej strony. W rzeczywistości w procesie
komunikacji kryzysowej strony negocjacji przez cały czas poszukują równowagi
bądź przewagi w tym zakresie, czyli zakres praw i obowiązków jest permanentnie
„renegocjowany” przez strony, aż do samego końca procesu negocjacyjnego.
Ten wymiar rozwoju relacji negocjatora ze sprawcą ma bardzo duże znaczenie
w przypadku, gdy negocjator ma do czynienia ze sprawcą racjonalnym. Tacy
zresztą sprawcy są z jednej strony najbardziej niebezpieczni – inteligentni, czujni,
posiadający zdolność rzeczowej analizy sytuacji, a z drugiej stanowią szansę dla
udanych, owocnych negocjacji. W literaturze zaznacza się, że gdyby sprawcy,
terroryści byli całkowicie irracjonalni i oderwani od rzeczywistości, nie byłoby szans
na to, aby wpłynąć na ich myśli czy decyzje. To dlatego, że są oni generalnie dość
rzeczowi, istnieje szansa na to, aby na nich wpływać lub zmieniać ich sposób
wpływu na inne osoby np. zakładników.17
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2.2. Wzajemna afiliacja (łączność) uczestników negocjacji
Wymiar afiliacji negocjatora ze sprawca związany jest z tzw. ludzkim
wymiarem
prowadzonych
negocjacji.
Dotyczy
psychologicznego
oraz
socjologicznego aspektu konwersacji negocjacyjnej. Afiliacja stron związana jest
z tym, jak dalece negocjujące strony sobie ufają, akceptują swojego rozmówcę,
czy go szanują jako człowieka i partnera w negocjacjach. Stworzenie swoistej więzi
stron w tym zakresie jest determinowane nawiązaniem bezpośredniego, bliższego
kontaktu stron i wzajemną otwartością w kontakcie. Wybory w zakresie kodu
językowego i paralingwistycznego w prowadzonej rozmowie dają informacje o tym,
czy istnieje pomiędzy negocjatorem a sprawcą surowy dystans, czy jest on
zmniejszony czy zniwelowany. Zarówno obawy, nadzieje jak i uczucia stron,
pojawiające się w czasie prowadzonej rozmowy i dotyczące negocjujących jako
prowadzących rozmowę osób mają swój wyraz w tym, jakich słów używają
rozmówcy, jakim tonem się wypowiadają i jakie są ich reakcje werbalne
i parawerbalne.18 Wymiar afiliacji wskazuje też na poziom empatii negocjatora,
potrzeby do nawiązania kontaktu ze sprawcą jako człowiekiem. Aby zrozumieć
motywy postępowania sprawcy, należy bowiem podjąć próbę wstawienia się
w jego położenie, zrozumieć jakie obawy doprowadziły do sytuacji zanegowania
przez sprawcę kluczowych wartości takich jak bezpieczeństwo, życie ludzkie
itp. Dobry negocjator powinien cechować się wysokim poziomem zdolności
empatii, musi jednak odróżniać w sposób jasny i wyraźny istotę ludzką, która
dokonuje aktu terroru czy przemocy, jaką jest sprawca od samego aktu terroru lub
przemocy jako takiego. Kolokwialnie mówiąc negocjator musi potrafić oddzielić
człowieka od jego czynu i potępiając czyn nie powinien równocześnie potępiać
sprawcy jako człowieka.19 Jeśli negocjator potępia sprawcę jako człowieka, będzie
to uwidocznione w rozmowie w postaci często nieuświadomionych komunikatów
przekazywanych kanałem werbalnym czy wokalnym i vice verso. Brak afiliacji
ze strony sprawcy będzie się przejawiał np. w agresji werbalnej wobec
negocjatora.
2.3. Autentyczność wypowiedzi i intencji rozmówców
Wymiar autentyczności ma szczególne znaczenie w rozwoju relacji w procesie
negocjacji kryzysowych, gdyż w sytuacji kryzysowej komunikacja stwarza
szczególnie sprzyjające warunki do łamania reguł konwersacyjnych w myśl zasady,
że „cel uświęca środki”. Zaburzeniem autentyczności relacji w negocjacjach będzie
zarówno kłamstwo (podanie nieprawdziwej informacji), jak i celową manipulację
prawdziwą informacją. Celowe zatajenie pewnych faktów również może stanowić
o braku autentyczności relacji stron, chociaż wiele zależy tu od kontekstu
i rzeczywistości sytuacyjnej danego momentu rozmowy. Tak czy inaczej wymiar
autentyczności każdej wypowiedzi w rozmowie negocjacyjnej wskazuje na
prawdziwość lub fałszywość procesu komunikacji stron. Styl realizacji fałszywej
komunikacji jest determinowany i sterowany w sposób kompleksowy przez trzy
główne czynniki o charakterze indywidualnym: sferę uczuciową, sferę intelektualną
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oraz poprzez kontrolę zachowania.20 Z badań naukowych wynika, że osoby, które
kłamią charakteryzują się słabą kontrolą emocjonalną tzn. nie boją się
konsekwencji mówienia nieprawdy, a przy tym mają z reguły wysoki poziom
samokontroli zachowania. Osoby inteligentne wspomagają kłamstwo swym
intelektem, potrafiąc np. przewidzieć reakcje interlokutora na kłamstwo.21
W przypadku negocjacji kryzysowych sprawa jest dość skomplikowana; pewien
poziom autentyczności i wiary w szczerość drugiej strony jest konieczny do
samego zaistnienia negocjacji, jednak z badań wynika, że wiele negocjacji
w sytuacjach kryzysowych posiada cechy komunikacji fałszywej.22 Należy tu jednak
zaznaczyć, że sytuacje kryzysowe stwarzają wyjątkową, nieco paradoksalną
sytuację, w której negocjujące strony są zmuszone budować wzajemną więź,
relację, która zarówno dla negocjatora jak i sprawcy ma być narzędziem
do osiągnięcia założonych celów. W przypadku negocjacji kryzysowych
np. zakładniczych więź negocjatora ze sprawcą nie może być zerwana przez
negocjatora w przypadku kłamstwa czy oszustwa ze strony sprawcy; sprawca, aby
osiągnąć swoje cele (zakładając, że jest osobą racjonalną) również nie może
całkowicie przerwać procesu komunikacji z negocjatorem. Brak autentyczności
zarówno intencji jak i treści rozmowy w sytuacji kryzysowej nie wpływa na samo
istnienie relacji negocjatora ze sprawcą. Stąd tak częste jest stosowanie
oszukańczych technik i strategii konwersacyjnych, niewinnie nazywanych
zaburzeniami reguł konwersacji. W negocjacjach kryzysowych znane są przypadki
zarówno wzajemnego oszukiwania się stron (oszustwo wzajemne) jak i przypadki
braku szczerości i kłamstwa pochodzących od jednej ze stron negocjacji (oszustwo
indywidualne). Oszustwo wzajemne związane jest z sytuacją, gdy obie strony
negocjacji prowadzą swoistą grę, polegającą na ukryciu swoich prawdziwych celów
i intencji, a kluczem do rozwiązania sytuacji kryzysowej ma być tu interakcja
sytuacyjna stron, polegająca na próbie wywarcia wpływu jednej ze stron na drugą
i odwrotnie.23 Oszustwo indywidualne związane jest z działaniem jednej ze stron
nakierowanym na cel, może to dotyczyć zarówno negocjatora jak i sprawcy.
Negocjator może np. dawać obietnice bez pokrycia sprawcy w celu osiągnięcia
celu w postaci uwolnienia zakładników, czyli popełniać kłamstwo intencjonalne.
Może też zapewniać sprawcę o swoim zaufaniu do niego, w rzeczywistości nie
wierząc w ani jedno jego słowo, co również mieści się w granicach oszustwa
indywidualnego. Z kolei sprawca może celowo starać się wzbudzić zaufanie
negocjatora i wiarę w to, że będzie współpracował np. obiecuje, że wypuści
zakładników, w rzeczywistości nie mając takiego zamiaru. Inną sytuacją związaną
z wymiarem autentyczności wypowiedzi jest odczucie jednej ze stron, że
jest oszukiwana. Niezależnie od tego, czy odczucia są adekwatne do sytuacji,
to właśnie subiektywne odczucia będą determinować dalszy przebieg negocjacji,
bo zachowanie rozmówcy, który nie wierzy w prawdziwość wypowiadanych przez
interlokutora słów nie będzie zależne od faktów, ale od stanu emocjonalnego.
W rozwoju relacji negocjator-sprawca w sytuacji kryzysowej szczególne znaczenie

Z. Marten, Psychologia zeznań. Warszawa 2012, s. 211
Ibidem
22
D.F. Womack, K. Walsh, A. Three-Dimensional, Model..., op. cit., s. 68-69
23
D.A. Fullard, A protocol for comprehensive hostage negotiation training within correctional institutions.
“Federal Probation”, vol 7, No 3/2007, s. 10
20
21
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przypisuje się kompetencjom negocjatora nie tylko jako profesjonalisty w zakresie
komunikacji kryzysowej, ale także jego kompetencjom społecznym i moralnym jako
człowieka. Tylko negocjator spełniający odpowiednie warunki moralne będzie
w stanie zbudować autentyczną relację ze sprawcą warunkującą powodzenie
negocjacji.24
3. Kierunki i obszary rozwoju relacji w ujęciu przestrzennym modelu
trójwymiarowego
W rozwoju relacji negocjator-sprawca w sytuacji kryzysowej trzy wspomniane
czynniki (wymiary) mają kluczowe znaczenie dla efektywności starań
negocjacyjnych stron i warunkują osiągnięcie właściwego poziomu komunikacji
umożliwiającego pokojowe zażegnanie kryzysu. Wymiary te przenikają się
wzajemnie i tworzą wielokierunkową matrycę relacyjną, wszystkie są w równym
stopniu istotne dla rozwoju relacji negocjator-sprawca. Trójwymiarowy model
rozwoju relacji negocjator-sprawca wg Womack i Walsh pozwala na określenie
4 podstawowych kierunków i obszarów rozwoju relacji stron procesu
negocjacyjnego, zgodnych z modelem Donohue; kierunek od (moving away),
kierunek przeciw (moving against), kierunek z (moving with) oraz kierunek
do (moving towards). Kierunek rozwoju relacji jest zawsze wypadkową trzech
wymiarów relacyjnych tzn. współzależności stron, ich wzajemnej afiliacji oraz
szeroko pojętej autentyczności nawiązanej relacji. Należy tu mieć na uwadze,
że rozwój relacji podlega w toku negocjacji permanentnym zmianom, jest proces
bardzo dynamiczny. Każda wymiana zdań, każde słowo może zmieniać kierunek
relacji dominując nad pozostałymi wymiarami relacji w zależności od aktualnej
sytuacji na arenie negocjacyjnej.
3.1. Kierunek od (Moving Away)
Relacja stron przyjmuje taki kierunek, kiedy komunikaty przekazywane sobie
przez strony wskazują na niską współzależność stron i niską łączność. Strony dążą
do autonomii, co wskazuje na swoiste odpychanie się stron, co utrudnia określenie
wzajemnych praw i obowiązków. Strony działają w zasadzie niezależnie. Kierunek
ten może być spowodowany zaburzeniami w każdym z trzech wymiarów relacji.
Powodem przyjęcia takiego kierunku relacji przez jedną ze stron jest np. wykrycie
kłamstwa lub nieszczerej wypowiedzi interlokutora (wymiar autentyczności) lub
wybór nieodpowiedniego kanału komunikacyjnego (wymiar afiliacji). Prowadzenie
negocjacji „w kierunku od” skierowuje negocjacje na tor swoistej rywalizacji stron.
Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy sprawca nie ma zaufania do negocjatora,
nie czuje potrzeby otwartej rozmowy z nim i wyraża jedynie swoje żądania lub
groźby i akcentując brak woli negocjowania i swoje poczucie siły. Ekstremalnym
przykładem komunikacji „w kierunku od” jest całkowite zerwanie negocjacji przez
sprawcę.25

24
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D.F. Womack, K. Walsh, A. Three-Dimensional, Model..., op. cit., s. 74
Ibidem, s. 65
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3.2. Kierunek przeciw (Moving against)
Ten kierunek negocjacji jest związany równocześnie z niskim poczuciem
łączności stron oraz wysoką współzależnością stron, co tworzy paradoksalną
sytuację rywalizacyjną (por. ryc. 1). Ten typ komunikacji jest używany przez strony
w czasie negocjacji wtedy, gdy ustalają one zakres swoich praw i obowiązków
i każda ze stron próbuje zyskać przewagę nad interlokutorem – w postaci większej
liczby praw a mniejszej liczby zobowiązań w porównaniu z drugą stroną negocjacji.
W negocjacjach kryzysowych możliwe jest wielokrotne redefiniowanie ról zarówno
negocjatora jak i sprawcy; zawsze jednak „kierunek przeciw” prowadzi do
zwiększenia współzależności negocjujących stron, pomimo pozorów oddalania się
od siebie negocjatora i sprawcy. Przykładowo, jeśli sprawca werbalizuje groźbę
skrzywdzenia czy zabicia zakładników, naturalną reakcją negocjatora jest
wycofanie się (kierunek od); negocjator nie może, bowiem swoim zachowaniem
prowokować sprawcy do wypełnienia swych gróźb. Postawa sprawcy kierująca
komunikację „przeciw” negocjatorowi zwiększa jednak współzależność stron
pomimo reakcji negocjatora – groźby kierowane werbalnie do negocjatora mają,
bowiem na celu uzyskanie przewagi i osiągnięcie celów kosztem drugiej strony
negocjacji; sprawca wierzy w to, że bez zaprezentowania postawy „przeciw” nie
uzyska przewagi w negocjacjach. Gdyby cel sprawcy był inny, zamiast gróźb
werbalizowanych w toku negocjacji sprawca po prostu zabiłby lub ranił
zakładników bez ostrzeżenia. Groźby wypowiadane przez strony w czasie dialogu
negocjacyjnego mają więc spełniać w wielu przypadkach rolę komunikatu
dotyczącego woli niezależności sprawcy, a nie woli skrzywdzenia kogokolwiek.26
3.3. Kierunek z (Moving with)
Ten kierunek negocjacji charakteryzuje się wysoką afiliacją w komunikacji
i równocześnie niskim poziomem współzależności wiąże się z paradoksem
współpracy stron (por. ryc. 1). Związany jest przede wszystkim z postawą sprawcy,
rzadziej negocjatora. Pozornie sprawca chętnie rozmawia i otwiera się przed
negocjatorem, szczerze opowiada o swoich uczuciach, problemach; werbalnie
komunikuje swoje zaufanie i sympatię do osoby negocjatora. Jednak w tym samym
czasie sprawca nie podejmuje rzeczowej rozmowy dotyczącej rozwiązania sytuacji
kryzysowej, unika podejmowania tego tematu w rozmowie lub po prostu odmawia
dyskusji na interesujący negocjatora temat. Zatem, przy pozorach szczerości,
zaufania i dobrej woli w takiej sytuacji nie ma możliwości efektywnej wspólnej pracy
stron nad rozwiązaniem konfliktu. Negocjacje prowadzone w tym kierunku mogą
trwać bardzo długo. Rozmowa bywa przyjemna i daje zespołowi negocjacyjnemu
nadzieję na pokojowe zakończenie sytuacji kryzysowej; jest to jednak
paradoksalnie sytuacja stagnacji rozmów i często nie wnosi żadnego postępu
do negocjacji. Zdarzać się mogą sytuacje, w których „kierunek z” jest pozornym
działaniem jednej ze stron, celowo zastosowanym po to, aby zyskać na czasie
lub osiągnąć określone cele etapowe. Biorąc pod uwagę trzeci wymiar relacji
komunikacyjnej stron, jej autentyczność, należy rozróżniać prawdziwą relację
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„w kierunku z” od pozornej relacji „w kierunku z”, będącej w rzeczywistości ukrytą
relacją „w kierunku przeciwko”.27
3.4. Kierunek do (Moving toward)
Ten kierunek negocjacji reprezentuje sytuacje idealnej i szczerej współpracy
pomiędzy negocjującymi stronami. Charakteryzuje się wysokim poziomem
zarówno wzajemnej afiliacji jak i współzależności negocjatora i sprawcy. Jeśli taka
sytuacja zostanie wypracowana w toku negocjacji, najczęściej prowadzi
do pokojowego rozwiązania sytuacji kryzysowej bez konieczności użycia siły
z którejkolwiek stron negocjacji. Kierunek „do” negocjacji stron bazuje na
wzajemnym zaufaniu, wiarygodności i przekonaniu, że obie strony dotrzymają
ustalonych reguł postępowania ze względu na wysoką, silną więź (afiliację)
wynikającą ze zrozumienia sytuacji i chęci pomocy. Taki kierunek relacji
komunikacyjnej wymaga od negocjatora wysokiego poziomu empatii i wiary
w to, z sprawca dotrzyma danego słowa np. tego, ze uwolni zakładników
i spokojnie wyjdzie z budynku. Ze strony negocjatora wymagane jest dotrzymanie
ewentualnych obietnic np. dotyczących zapewnienia pomocy prawnej
i odpowiedniego traktowania sprawcy po jego ujęciu (dbałość o zachowanie twarzy
sprawcy). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku braku autentyczności
komunikatów przekazywanych przez strony – np. gdy jedna ze stron stosuje
strategię kłamstwa czy oszustwa i zostanie ona zdemaskowana – ten kierunek
rozwoju relacji komunikacyjnej nie będzie możliwy do realizacji, zmieniając go na
„kierunek od” lub, w gorszym przypadku, „kierunek przeciwko”. Dodając do
zestawienia trzeci wymiar relacji komunikacyjnej, wymiar jej autentyczności
i prawdziwości zawsze należy brać pod uwagę, że sprawca pozornie podążając
„w kierunku do” negocjatora, kierując się fałszywymi intencjami tak naprawdę
podąża „w kierunku od” niego.
Biorąc pod uwagę powyższe możliwości kierunków rozwoju relacji negocjatora
ze sprawcą w sytuacjach kryzysowych, rozpoznanie wszystkich trzech wymiarów
procesu komunikacji negocjatora ze sprawcą ma znaczenie kluczowe
dla właściwej oceny przebiegu i predykcji efektu negocjacji kryzysowych. Trzy
wymiary relacji negocjatora ze sprawcą w sytuacjach kryzysowych: wymiar
współzależności stron negocjacji, wymiar wzajemnej łączności (afiliacji) oraz
wymiar autentyczności, prawdziwości treści i intencji stron przenikają się
wzajemnie i łączą ze sobą. Żadnego z wymiarów nie należy, zatem ani przeceniać,
ani bagatelizować w analizie sytuacji kryzysowej i związanych z nią negocjacji.
Tylko przestrzenne, trójwymiarowe ujęcie relacji negocjatora ze sprawcą może być,
zatem podstawą rzetelnej analizy procesu komunikacji w sytuacji kryzysowej jako
dynamicznej sytuacji angażującej istoty ludzkie. Poniżej przedstawiono matrycę
relacyjną w ujęciu trójwymiarowego modelu rozwoju relacji negocjator-sprawca
w sytuacji kryzysowej autorstwa D. Womack i K. Walsh (ryc. 2). Trójwymiarowy
model rozwoju relacji obejmuje nie tylko cztery podstawowe kierunki rozwoju relacji
(do, od, z i przeciw), ale uwzględnia rozróżnianie szczerości i nieszczerości
komunikacji stron w zakresie zarówno treści jak i intencji. W modelu tym z jednej
strony znajdują się wzorce szczerej i autentycznej komunikacji, a z drugiej zaś
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wzorce komunikacji nieszczerej (oszukańczej). Takie ujęcie modelowe pozwala na
analizę komunikacji negocjatora ze sprawca w sytuacjach, gdy np. sprawca
„udaje”, że podąża w rozwoju relacji w kierunku „do” negocjatora, a tak naprawdę
podąża w kierunku „od” niego lub „przeciw” niemu i wynika to ze strategii przyjętej
przez sprawcę do osiągnięcia swoich celów. Analogicznie, taka sytuacja może
mieć miejsce przy wyborze wzorca komunikacji nieszczerej przez negocjatora jako
środka do rozwiązania sytuacji kryzysowej (np. negocjator zapewnia sprawcę
o swoim zaufaniu, a nie wierzy w ani jedne jego słowo).
Rycina nr 2: Trójwymiarowy model rozwoju relacji negocjator-sprawca w sytuacjach
kryzysowych – matryca relacyjna

W – wysoka [ współzależność, afiliacja, autentyczność]
N – niska [współzależność, afiliacja, autentyczność]
PW – paradoks współpracy
PR – paradoks rywalizacyjny

Źródło: K.D. Womack, K. Walsh, Three dimensional model of relationship
development, 1997, zmodyfikowany

W świetle powyższego, zarówno nieszczerość rzeczywista jak i prawda, która
jednak będzie odebrana przez stronę przeciwną jako informacja nieprawdziwa lub
nieszczera w intencji, spowoduje efekt zmiany relacji stron. Sam wymiar
prawdziwości treści komunikatu nie wystarczy do tego, aby komunikację uznać za
szczerą. O kierunku rozwoju relacji decydować będą też subiektywne odczucia
rozmówcy dotyczące wymiaru autentyczności. Indywidualny odbiór intencji lub
treści komunikatu może diametralnie zmienić kierunek relacji stron, wbrew
przewidywaniom czy intencjom jego nadawcy i tylko trójwymiarowe ujęcie procesu
komunikacji pozwala na dogłębną analizę dynamiki negocjacji w sytuacjach
kryzysowych.
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4. Wnioski aplikacyjne
W świetle przedstawionego modelu teoretycznego procesu negocjacji
kryzysowych dialog negocjacyjny jawi się jako proces dynamiczny, podlegający
ciągłym zmianom. Widać wyraźnie, że nie wystarczy dobre otwarcie dialogu, aby
negocjacje zakończyły się powodzeniem – zarówno łączność stron (afiliacja) jak
i postrzeganie autentyczności wzajemnej relacji komunikacyjnej podlegają ciągłym
zmianom i mogą być osłabione czy nawet utracone w praktycznie każdym
momencie rozmowy wpływając na poziom współdziałania (współzależności) stron,
a tym samym na efekt negocjacji. Analiza trzech wymiarów relacji negocjatora
ze sprawcą może być zatem przydatna dla celów szkolenia negocjatorów
służb mundurowych w zakresie analizy post factum dialogów negocjacyjnych
i opracowywania strategii konwersacyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych
z uwzględnieniem czynnika osobowościowego negocjatora i sprawcy. Analiza
interakcji wszystkich wymiarów relacji procesie komunikacji kryzysowej daje
wyjątkową możliwość zwrócenia uwagi na rolę dbałości negocjatora o swoją
wiarygodność w oczach sprawcy w każdym momencie dialogu negocjacyjnego.
Modelowe ujęcie trzech wymiarów relacji negocjatora ze sprawcą może być,
zatem, przydatne do analizy przyczyn niepowodzenia/sukcesu w negocjacjach
kryzysowych zarówno treningowych (symulacje) jak i rzeczywistych, pozwalając na
wnikliwą ocenę sytuacji negocjacyjnych dla potrzeb selekcji i profesjonalnego
szkolenia kandydatów na negocjatorów uwzględniającą ich predyspozycje
psychiczne, moralne i osobowościowe do prowadzenia negocjacji w sytuacjach
kryzysowych.
Streszczenie
Praca prezentuje trójwymiarowy model rozwoju relacji w sytuacjach
kryzysowych zaproponowany przez F. Womack i K. Walsh i zawiera szczegółową
analizę procesu komunikacji werbalnej w negocjacjach kryzysowych pod kątem
rozwoju relacji stron w trzech wymiarach: współzależności (współdziałania),
wzajemnej łączności oraz autentyczności wypowiedzi w zakresie treści i intencji
nadawców. Wymienione aspekty relacji tworzą swoistą matrycę wzajemnych
powiązań i sprzężeń zwrotnych i są obecne w przypadku każdego dialogu
negocjacyjnego. W pracy przedstawiono potencjalną przydatność analizy post
factum dialogów negocjacyjnych w ujęciu trójwymiarowym dla celów szkolenia
negocjatorów służb mundurowych i tworzenia teoretycznych podstaw negocjacji
kryzysowych.
Słowa klucze: negocjacje kryzysowe, komunikacja, współzależność, afiliacja,
autentyczność
Summary
This paper presents a three-dimensional model of the development
of relations in crisis proposed by F. Womack and K. Walsh and provides a detailed
analysis of the process of verbal communication in crisis negotiation for the
development of relation in three dimensions: interdependence (cooperation),
affiliation and authenticity of expression in the content and intentions
of broadcasters. These aspects of the relationship form a kind of a interconnections matrix and feedbacks and are present for each negotiation. The paper
presents the analysis of the potential usefulness of ex post facto negotiation
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dialogues in terms of three dimensions for training purposes negotiators from
uniformed services and the creation of the theoretical background of crisis
negotiations.
Key words: crisis negotiations, communication, Interdependence, affiliation,
authenticity
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Katedra Nauk o Bzpieczeństwie
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI PRZEZ ADMINISTRACJĘ
RZĄDOWĄ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA W PRZECIWDZIAŁANIU
ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA (CZĘŚĆ II – BADANIA)
Wstęp
Zapewnieniem bezpieczeństwa zajmują się organy władzy administracji
rządowej wraz z obsługującymi te organy urzędami i strukturami pomocniczymi
oraz niezbędną infrastrukturą. Organy administracji rządowa, będące elementem
kierowania bezpieczeństwem, mają za zadanie zapobiegać zagrożeniom. Na nich
ciąży obowiązek opracowywania programów strategicznych walki z zagrożeniami,
zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności i odpowiednie utrzymanie sił i sprzętu
do celów ratowniczych, profilaktycznych oraz likwidowania skutków katastrof.
W szczególności administracją rządową na szczeblu województwa,
odpowiedzialną za przeciwdziałanie zagrożeniom, którą tworzą regionalne organy
władzy państwowej jest wojewoda i urząd wojewódzki.1 Urząd wojewódzki realizuje
zadania wynikające z kompetencji Wojewody, który jest przedstawicielem Rady
Ministrów w województwie. Jednym z naczelnych zadań przypisanych wojewodzie
jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny.
Z obowiązku tego wynika, że wojewoda bezpośrednio odpowiada za przygotowanie administracji publicznej do przeciwdziałania wszelkim patologiom
i zagrożeniom. Dla usprawnienia realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
zagrożeniom, wojewodę w Urzędzie Wojewódzkim wspiera Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie procesu zarządzania zasobami
finansowymi przez administrację rządową w przeciwdziałaniu zagrożeniom
bezpieczeństwa, gdyż rzadkość zasobów finansowych jest bezpośrednią
przyczyną, dla której wszystkie podmioty muszą zachowywać się racjonalnie, aby
w możliwie najwyższym stopniu realizować swoje cele.
Analiza planowanych zasobów finansowych
Finansowanie wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa na terenie województwa śląskiego odbywa się w ramach budżetu
państwa, w częściach, którymi dysponuje wojewoda.2 Wojewoda Śląski otrzymuje
środki budżetu państwa, dysponenta części budżetowych, na podstawie rocznego
harmonogramu realizacji wydatków i dochodów.3 Wojewoda, z otrzymanych
środków, realizuje wydatki objęte planem finansowym oraz przekazuje środki
podległym mu dysponentom drugiego i trzeciego stopnia.4

1

J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa 2005, s. 197
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 26 kwietnia 2007 r., op. cit. art. 26
3
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., op. cit. art. 147
4
Rozporządzenie ministra finansów z 20 grudnia 2010 r., op. cit. § 7.2
2
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Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa,
za które odpowiada Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, odbywa
się ze środków dysponenta trzeciego stopnia, którym jest Dyrektor Generalny
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Planowanie wydatków Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
odbywa się w ramach planowania budżetowego opracowywanego przez
wojewodę. Wojewodę, jako dysponenta części budżetowej, ograniczają
w ustaleniach tych wielkości przepisy prawa oraz limit wydatków przekazany przez
Ministra Finansów. Limit ten oznacza górną granicę ogółu wydatków
poszczególnych części budżetowych. Limit dysponenta trzeciego stopnia z zakresu
przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa to 3 mln zł.
Tabela numer 1 przedstawia szczegółowy podział wydatków na poszczególne
działy, które pozwalają na ocenę, w jakiej wysokości zostały zaplanowane zasoby
na realizację poszczególnych zadań. Wydział realizuje zadania z zakresu obrony
narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Rozdziały w budżecie Wydziału są poszerzeniem klasyfikacji działowej oraz
uszczegóławiają realizację zadań. Na przykład, w ramach bezpieczeństwa
publicznego
i
ochrony
przeciwpożarowej
są
realizowane
zadania
z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozostałe działania.
Natomiast paragrafy pokazują, na jakie konkretnie wydatki w poszczególnych
rozdziałach zostały rozplanowane zasoby.
Dane z poniższej tabeli przedstawiają wysokości planowanych wydatków
w tysiącach złotych w latach 2009-2013. Analizowany przedział czasowy
charakteryzuje się wahaniami ogółu planowanych wydatków. W 2013 roku
widoczny był znaczny spadek planowanych wydatków o 24% w porównaniu z 2012
rokiem, natomiast w 2012 roku miał miejsce wzrost planowanych wydatków
w porównaniu z rokiem 2011 (o około 6%). Największe wahnięcie widoczne
jest między rokiem 2009 a 2010, różnica w planowanych wydatkach wynosiła
2 mln 176 tys. zł.
W latach 2009-2013 suma planowanych wydatków wynosiła 12 mln 725 tys.
zł, z czego wydatki na obronę narodową stanowiły 20% całości planów,
a największą część planów stanowiły wydatki na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową – 80%, z czego aż 60% na rozdział zarządzania
kryzysowego.
Tabela nr 1: Wyciąg z planu budżetowego jednostkowego wydatków dysponenta
trzeciego stopnia
Wyszczególnienie
Obrona Narodowa
Pozostałe wydatki obronne

Dział Rozdz. Par.
752
75212

Wyciąg z planu jednostkowego wydatków
dysponenta trzeciego stopnia (w tys. zł)
2009

2010

2011

2012

2013

429 000

531 000

492 000

563 000

577 000

429 000

531 000

492 000

563 000

307 000

Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług remontowych

4170

0

6 000

5 000

4 000

4 000

4210

110 000

102 000

130 000

139 000

5 000

4270

14 000

20 000

21 000

23 000

29 000

Zakup usług pozostałych

4300

240 000

243 000

246 000

237 000

264 000
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Wyszczególnienie

Dział Rozdz. Par.

Zakup usług obejmujących
tłumaczenia
Podróże służbowe krajowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki za zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Razem dział 752
Bezpieczeństwo
publiczne
754
i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
Zakup
materiałów
i wyposażenia
Zakup usług remontowych

Wyciąg z planu jednostkowego wydatków
dysponenta trzeciego stopnia (w tys. zł)
2009
2010
2011
2012
2013

4380

0

0

0

0

0

4410

0

0

0

10 000

5 000

6050

0

70 000

0

0

0

6060

65 000

90 000

90 000

150 000

270 000

429 000

531 000

492 000

563 000

577 000

1 893
000

1 966
000

1 466
000

3 543 000 1 265 000
75414
4210

386 000

678 000

678 000

705 000

705 000

97 000

128 000

250 000

265 000

199 000

4270

10 000

312 000

240 000

240 000

245 000

Zakup usług pozostałych

4300

108 000

237 000

187 000

199 000

260 000

Różne opłaty i składki
Wydatki za zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

4430

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6060

170 000

0

0

0

0

1 000
000
1 000
000

1 038
000

538 000

538 000

538 000

Zarządzanie Kryzysowe

75421

Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup
materiałów
i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekom.
świadczonych
w ruchomej pub. sieci telef.
Zakup
usług
obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Wydatki majątkowe
Wydatki za zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Zakup
materiałów
i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

3 157 000 372 000
3 077 000 302 000
4170

18 000

61 000

130 000

30 000

24 000

4210

40 000

81 000

729 000

361 000

358 000

4270 2 953 000

55 000

15 000

15 000

15 000

4300

66 000

100 000

100 000

106 000

106 000

4350

0

0

21 000

21 000

0

4360

0

5 000

5 000

5 000

5 000

4390

0

0

0

0

30 000

80 000

70 000

0

500 000

0

80 000

70 000

0

500 000

0

0

215 000

215 000

223 000

223 000

31 000

25 000

32 000

133 000

184 000

190 000

191 000

90 000

1 893
000
2 385
000

1 966
000
2 529
000

1 466
000
2 043
000

6060
75495
4210
4300

0

Razem dział 754

3 543 000 1 265 000

OGÓŁEM

3 972 000 1 796 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyciągów z planów dysponenta trzeciego
stopnia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
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Z powyższego wykresu wynika, że wysoko zaplanowano wydatki w 2009 roku
na bezpieczeństwo publiczne. To konsekwencja zaplanowanych przez dysponenta
zakupów usług remontowych, które były związane ze zrealizowaniem zadań
przewidywanych w znowelizowanej ustawie o zarządzaniu kryzysowym i strategii
województwa śląskiego.
Wykres nr 1: Planowane wydatki dysponenta trzeciego stopnia oraz ich struktura
w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyciągów z planów dysponenta trzeciego
stopnia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Średnio, w badanym przedziale czasowym, dysponent planował wydatki
ogółem w wysokości 2 mln 545 tys. zł, z czego na obronę narodową w wysokości
518 tys. zł, a na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2 mln 026
tys. zł, w tym najwięcej na wydatki majątkowe, inwestycyjne oraz remontowe.
Rezultatem planowanych danych jest to, że z roku na rok planowane wydatki
są ze sobą skorelowane. Ten wniosek potwierdził zastosowany w badaniu
współczynnik korelacji liniowej Pearsona, którego wyniki przedstawia poniższa
tabela.
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona przyjmuje wartości liczbowe
z przedziału domkniętego:-1≤rxy≤+1. W ocenie siły współzależności często korzysta
się z następujących przedziałów:5
[0-0,2] – współzależność bardzo słaba,
[0,2-0,4] – współzależność słaba,
[0,4-0,6] – współzależność umiarkowana,
[0,6-0,8] – współzależność silna,
[0,8-1,0] – współzależność bardzo silna.
Miernik ten określa siłę współzależności, ale nie wskazuje, czy cecha
x wpływa na y, czy też odwrotnie.

5

M. Sobczyk, Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne. Lublin 2006, s. 161
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Tabela nr 2: Analiza współzależności planowanych wydatków w latach 2009-2013
OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA DLA
ZMIENNYCH:
Zbiory
danych

(Plan 2010;
Plan 2009)

(Plan 2011;
Plan 2010)

(Plan 2012; Plan
2011)

Korelacja r=
0,07
0,42
0,56
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli numer 1

(Plan 2013; Plan
2012)
0,56

Wartości współczynnika korelacji Pearsona mieszczą się w przedziale od 0,4
do 0,6; świadczy to o tym, że planowane wydatki w poszczególnych okresach są
ze sobą umiarkowanie skorelowane (przy poziomie istotności p≤0,05). Powyższe
wartości oznaczają, że z roku na rok, przy planowaniu wydatków, dysponent bierze
pod uwagę plany z roku poprzedniego. Warto zwrócić również uwagę na to, jaki
udział mają planowane wydatki województwa śląskiego na bezpieczeństwo
i przeciwdziałanie zagrożeniom w planie wydatków województw ogółem.
Zamiany planowanych wydatków są następstwem naturalnych dążeń do
rozwoju Wydziału w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa,
a społeczeństwo oczekuje od administracji publicznej jego zapewnienia.
W związku z powyższym, presja społeczeństwa ma odzwierciedlenie w większym
zaangażowaniu się Wydziału w realizację celów, co wiąże się z właściwym
i rozsądnym planowaniem wydatków.
Analiza zmian w planowanych zasobach finansowych
Po ogłoszeniu ustawy budżetowej, minister finansów, w porozumieniu
z dysponentami części budżetu, opracowuje harmonogram realizacji budżetu
państwa. Jest to plan operacyjny, na podstawie którego powinno przebiegać
wykonywanie budżetu państwa w poszczególnych miesiącach roku. W trakcie
trwania wykonywania budżetu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian.
Powstają one na skutek przenoszenia wydatków, blokowania planowanych
wydatków oraz rozdysponowania rezerw budżetowych.
W trakcie trwania realizacji budżetu, dysponent dokonywał zmian w planie
budżetowym, w 2009 roku, w planie wydatków, średnio każdy rozdział został
zmniejszony o około 44%. Duża zmiana dotyczyła zmniejszenia planowanych
wydatków na obronę narodową, znacznie zmniejszone zostały wydatki w rozdziale
zarządzanie kryzysowe na wydatki bieżące jednostki budżetowej (zakup usług
remontowych) z 2 mln 953 tys. zł na 267 tys. zł. Zwiększono natomiast planowane
wydatki na obronę cywilną o 40% i doplanowano w 100% wydatki na pozostałą
działalność, z czego prawie w całości na zakup usług.
W 2010 roku zmniejszono planowane wydatki: na obronę narodową o 18%
oraz wydatki na obronę cywilną o 12%. O około 60%, zwiększono wydatki na
zakupy inwestycyjne, związane z wydatkami majątkowymi. Ponadto, zmniejszone
zostały wydatki na pozostałą działalności w celu zwiększenia wydatków na zakupy
inwestycyjne jednostki budżetowej. Dodatkowo, w roku 2010, w zmianach
zauważalne jest uruchomienie rezerwy celowej o pozycję 9 w wysokości 80 tys. zł
na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego na terenie kraju oraz rezerwy celowej z działu pomocy społecznej na
usuwanie skutków żywiołowych o poz. 8 współfinansowane z udziału środków

186
_______________________________________________________________________________________________

europejskich (finansowanie projektów pomocy technicznej) w wysokości 316 tys.
zł. Wydatki te były doplanowane w celu zrealizowania kolonii dla dzieci z rodzin,
które w 2010 roku dotknęła powódź.
Dane z 2011 roku prezentują planowane zwiększenie wydatków, gdzie
największe, o 6 mln 375 tys. zł odnotowano w dziale bezpieczeństwa publicznego,
w rozdziale pozostała działalność, doplanowano wydatki na: wynagrodzenie
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz
wydatki inwestycyjne.
Ponadto, zwiększenia w tym dziale są przyczyną uruchomienia rezerw
celowych z pozycji 9, w wysokości 5 mln 320 tys. zł na budowę, rozbudowę,
utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie
kraju.
W zmianach planu na 2011 rok pojawił się nowy rozdział wydatków, usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, na który przeznaczono 30 tys. zł. Zmniejszono
natomiast o 22% plany na bieżące wydatki zarządzania kryzysowego, ale
doplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 103 tys. zł.
Rok 2012, to rok samych planowanych zwiększeń wydatków budżetu, średnio
o 50%, w dziale obrony narodowej widoczne są przesunięcia między paragrafami.
Zwiększenie w rozdziale obrona cywilna wyniknęło z uruchomienia rezerwy celowej
o pozycję 59 na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Radykalna zmiana nastąpiła w rozdziale wydatków pozostała
działalność; zmiana ta dotyczyła wzrostu wydatków o około 80% w takich
paragrafach jak: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępu do sieci
internetowych, zakup usługi telekomunikacyjnej oraz na wydatki inwestycyjne.
Konsekwencją tego wzrostu jest uruchomienie rezerwy celowej z pozycji 9 na
budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego na terenie kraju. W roku 2012 doplanowana i uruchomiona została
rezerwa celowa budżetu państwa w wysokości 12 tys. zł, o pozycję 4 z działu
rolnictwo i łowiectwo, rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w celu
przeznaczenia na realizację „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu
górnej Wisły”.
Zmiany w planie zasobów finansowych Wydziału są wynikiem decyzji np.:
ministra finansów, wojewody, dyrektora generalnego itd. Dyrektor Wydziału może
dokonywać zmian, ale wyłącznie na podstawie złożonego wniosku do dysponenta
trzeciego stopnia, ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeby zmiany. W całym
planie i dokonywaniu zmian dyrektor Wydziału nie ma możliwości bezpośredniego
działania, gdyż głównym podmiotem odpowiedzialnym za nadzór nad budżetem
Wydziału jest dyrektor generalny. W badanych okresach zmiany w planie budżetu
Wydziału były wykonane średnio w 25%.
Analiza realizacji wydatków
Sprawozdanie
z rozliczenia
wydatków Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego składa się z następujących kolumn: dział, rozdział,
paragraf, plan wg ustawy budżetowej, plan po zmianach (wykazuje się dane
o planowanych wydatkach, wynikających z planu finansowego jednostki
z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach
publicznych) oraz wykonanie wydatków (wykazuje się wykonane wydatki, na
podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki
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budżetowej). Sprawozdanie wykonywane jest w Wydziale i przekazywane
do dysponenta trzeciego stopnia.
Dane zawarte w tabeli numer 3 wskazują, że w latach 2009-2012
zaplanowane wydatki były wyższe o 17% od zrealizowanych ich realizacji, czyli
więcej zaplanowano niż wydano. Według rozliczenia wydatków, z badanych
okresów wynika, że plany zrealizowano w 83%. W sumie, wydatki ogółem
z badanych lat wyniosły 14 mln 143 tys. zł i były o 2 mln 849 tys. zł niższe od
planów ustalonych po zmianach.
Tabela nr 3: Zestawienie planowanych wydatków po zmianach i wydatków
wykonanych w latach 2009-2012 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Plan po
Dział // Plan po Wykon. Plan po Wykon. Plan po Wykon. zmianac Wykon.
Wyd.
Rozdział zmianach Wyd. zmianach Wyd. zmianach Wyd.
h

2009
Rolnictwo
i łowiectwo
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Obrona Narodowa
Razem dział 752
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
Zarządzanie
Kryzysowe
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Pozostała
działalność

OGÓŁEM

2011

2012

010

0

0

0

0

0

0

12 000

6 000

01078

0

0

0

0

0

0

12 000

6 000

752

327 226

207094

448 300

388 914

492 000

302 788

563 000

327 226

207094

448 300

388 914

492 000

302 788

563 000

754

1 827
091

1 804
080

1 271
900

1 090
811

7 853
000

7636
962

3 882
862

75414

633 730

628263

590 475

473 568

914 400

844 272

75421

1 153
361

1136044

448 425

422 604

318 000

267 354

75478

0

0

0

0

30000

29520

0

6495
816
7636
962

1 713
596
3 882
862

1 159
866
1 009
400

374 720
374 720
2 102
126
991 628
743 524
0

40000

39773

233 000

194 639

1 827
091

1 804
080

1 271
900

1 090
811

6 590
600
7 853
000

852

0

0

316 000

230 597

0

0

0

0

85278

0

0

316 000

230 597

0

0

0

0

0

0

316 000

230 597

0

0

0

0

2 154
317

2 011
174

2 036
200

1 710
322

8 345
000

7939
750

4 457
862

75495

Razem dział 754
Dział pomocy
społecznej
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Razem dział 852

2010

366 974
2 102 128

2 482 846

Źródło: Opracowanie własne

Stopień realizacji planowanych wydatków w kolejnych latach był do siebie
podobny. Najwyższy stopień wykonania planu wydatków odnotowano w dziale
bezpieczeństwo publicznie i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale zarządzanie
kryzysowe oraz pozostała działalność.
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Wykres nr 2: Struktura procentowa wydanych i niewydanych zasobów finansowych
Wydziału w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne

Największą realizację wydatków odnotowano w 2011 roku, w wysokości 7 mln
939 tys. zł; wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 95%, natomiast
najgorzej prezentuje się realizacja planu wydatków w 2012 roku, gdyż plan został
zrealizowany tylko w 54%.
Rozliczenie wydatków w roku 2009:
 wydatki dysponenta trzeciego stopnia wyniosły 2 mln 011 tys. zł,
co stanowiło 93% planu po zmianach. Plan wydatków został zmniejszony
o 1 mln 817,6 tys. zł. Dokonano 29 zmian w planie wydatków Wydziału,
w tym 20 zmniejszeń (związanych z przeniesieniem na pokrycie innych
wydatków) oraz 9 zwiększeń w planie. Najwyższa Izba Kontroli oceniała
pozytywnie dokonane zmiany w planie;
 zrealizowane wydatki były niższe od planu o 143 tys. zł;
 wykonany plan był zrealizowany w 93%, z czego dział bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 99% a dział obrona narodowa
w 63%;
 w dziale obrony narodowej wykonane wydatki wyniosły 63% planu
po zmianach, zbyt niskie procentowe wykonanie planu wynikało
z niezrealizowania części zakupów na materiały i wyposażenia
w wysokości 65 tys. zł; powodem był zbyt krótki czas na realizację planu
oraz dwukrotne unieważnienie postępowania związanego z zamówieniami
publicznymi z powodu braku ofert oraz wad w postępowaniu;
 w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
wykonane wydatki wyniosły 99% planu po zmianach, z czego rozdział
obrona cywilna zrealizował w 99% wykonanie planu, a rozdział
zarządzanie kryzysowe w 98%;
 Najwyższa Izba Kontroli zaopiniowała pozytywnie, za 2009 rok, roczne
sprawozdania budżetowe dysponentów trzeciego stopnia;
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 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła rzetelność prowadzenia
gospodarki zasobami pieniężnymi w zakresie finansowania potrzeb
dysponentów trzeciego stopnia oraz zadań realizowanych bezpośrednio.
Finansowanie odbywało się zgodnie z harmonogramem wydatków
budżetowych na 2009 rok;
 wydatki bieżące jednostek budżetowych rozdziału zarządzanie kryzysowe
zrealizowano w wysokości 477 tys. zł, tj. 98% planu po zmianach. Większą
część wydatków przeznaczono na organizację i wyposażenie centrum
zarządzania kryzysowego, na zapewnienie sprawnego i szybkiego
reagowania w sytuacji zagrożeń;
 wydatki inwestycyjne wyniosły 658 tys. zł, tj. 99% z planowanej na ten cel
kwoty (664 tys. zł), z tego przeznaczono na: wydatki inwestycyjne
związane z projektem przebudowy pomieszczeń biurowych (4 tys. zł,
tj. 98% planu) oraz wydatki na zakupy wyposażenia centrum zarządzania
kryzysowego (653 tys. zł, tj. 99% planu);
 trzykrotnie dokonano zwiększenia środków z rezerw wojewody: rozdział
obrona cywilna o kwotę 15 tys. na refundację szkolenia dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich nt. zagrożeń na terenach gospodarstw rolnych,
rozdział obrona cywilna o kwotę 100 tys. zł na zakup specjalnego
samochodu terenowego na potrzeby obrony cywilnej, rozdział pozostała
działalność o kwotę 6 tys. zł na organizację konferencji pod nazwą „Razem
bezpieczniej w regionie”.
Rozliczenie wydatków w roku 2010:
 wydatki dysponenta trzeciego stopnia wyniosły 1 mln 710 tys. zł,
co stanowiło 84% planu po zmianach. Plan wydatków został zwiększony
o 240 tys. zł. Dokonano 15 zmian w planie wydatków Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym 8 zmniejszeń
(związanych z przeniesieniem na pokrycie innych wydatków), oraz
6 zwiększeń w planie oraz dokonano jednej blokady wydatków wysokości
112 tys. zł przeznaczonych na wykonanie wewnętrznej instalacji
telefoniczno-informatycznej oraz instalacji tworzących schron obrony
cywilnej;
 realizowane wydatki były niższe od planów o 325 tys. zł;
 dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dział
obrona narodowa wykonały swoje plany w 86%;
 uruchomiono rezerwę celową z pozycji 9, w wysokości 80 tys. zł na
opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń na potrzeby
budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, z czego wykorzystano
70% planu;
 wydatki bieżące jednostek budżetowych rozdziału zarządzanie kryzysowe
zrealizowano w wysokości 185 tys. zł, tj. 93% planu po zmianach,
w stosunku do roku poprzedniego, wydatki spadły o 61%;
 wydatki inwestycyjne wyniosły 237 tys. zł, tj. 95% z planowanej na ten cel
kwoty (249 tys. zł), z tego przeznaczono na: wydatki inwestycyjne
związane z aktualizacją kosztorysu projektu przebudowy pomieszczeń
biurowych na potrzeby budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego
(2 tys. zł – 98% planu), zakup klimatyzacji i jej instalacja na potrzeby
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Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (119 tys. zł) oraz
wydatki na wyposażenie Centrum (115 tys. zł, tj. 91% planu); wykonane
wydatki, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadły o 64%;
 Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości i oceniła
pozytywnie wykonywanie przez Wydział zadań w zakresie zarządzania
kryzysowego oraz zadań w zakresie finansowym.
Rozliczenie wydatków w roku 2011:
 wydatki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyniosły
7 mln 939 tys. zł, co stanowiło 95,14% planu po zmianach; wykonane
wydatki były o 78% większe niż w 2010 roku, plan wydatków został
zwiększony o 5 mln 960 tys. zł;
 zrealizowane wydatki były niższe od planowanych o 405 tys. zł;
 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zrealizowano 97% planu po zmianach, wykonane wydatki były o 86%
większe niż w 2010 roku oraz w dziale obrona narodowa zrealizowano plan
po zmianach w 61%, w stosunku do roku poprzedniego wydatki były niższe
o 28%;
 największe wydatki poniesiono w dziale nr 754 – bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność,
w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości
6 mln 296 tys. zł, z czego 5 mln 220 tys. zł pochodziło z uruchomienia
rezerw celowych, z pozycji 9 na pokrycie kosztów nadzoru inwestycyjnego
oraz realizacji prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) w budynku
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wyposażeniem oraz infrastrukturą
teleinformatyczną, zasilaniem gwarantowanym i zapleczem socjalnobytowym; oraz rezerwy celowej, z pozycji 9 w wysokości 53 tys. zł na
wyposażenie WCPR w: laptop do zestawu interaktywnego, serwer, tablicę
interaktywną i projektor;
 największe kwoty niewykorzystanych środków wystąpiły w dziale nr 752
obrona narodowa, w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne, gdyż
oferta zakupu elementów systemów antenowych przewyższała posiadane
środki; w sumie niewykorzystane środki 79 tys. zł zgłoszono jako
oszczędności;
 w okresie sprawozdawczym dokonano 40 zmian w planie wydatków
Wydziału, z czego 26 zmniejszeń, a 14 zwiększeń, z których 3 były
decyzjami Ministra Finansów;
 wyodrębniono rozdział nr 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na zakup usługi związanej z weryfikacją i oceną szkód, zgłoszonych przez
podmioty gospodarcze, po powodzi w 2010 roku, w kwocie 29 tys. zł;
 wydatki bieżące jednostek budżetowych rozdziału zarządzanie kryzysowe
zrealizowano w wysokości 167 tys. zł, tj. 77% planu po zmianach,
w stosunku do roku poprzedniego spadły one o 10%. Większa część
wydatków, około 86 tys. zł, została przeznaczona na organizację szkoleń,
ćwiczeń a w szczególności na konferencje;
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 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego
za 2011 rok, z zastrzeżeniami o wystąpieniu nieprawidłowości głównie
w wydatkowaniu środków bez upoważnienia lub niezgodnie z przepisami
wewnętrznymi oraz niegospodarnego ich wydatkowania;
 nieprawidłowości wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli to np.:
wydatkowanie 165,3 tys. zł na zakup pojazdów typu quad, syren
alarmowych i motopomp, z czego 2 pojazdów typu quad, za łączną cenę
brutto 60 tys. zł (jeden pojazd za 32 tys. zł, drugi za 28 tys. zł),
nie przekazano do użytkowania na potrzeby drużyn ratownictwa górskiego,
co wskazuje na brak potrzeby dokonania tego zakupu w grudniu 2011
roku. Nieprawidłowości te wynikały z nieprzestrzegania przepisów
wewnętrznych oraz niewystarczającego nadzoru ze strony Dyrektora
Generalnego Urzędu zamówień na zakup pojazdów i urządzeń na łączną
kwotę 165 tys. zł. W związku z niezastosowaniem jakichkolwiek procedur,
brak było możliwości oceny, czy zawarte umowy w sposób optymalny
odpowiadały potrzebom jednostki i czy dokonano optymalnego doboru
metod i środków;
 zakupionych 3 sztuk syren alarmowych, za 38 tys. zł, na potrzeby
jednostek samorządu terytorialnego, nie przekazano użytkownikom,
co wskazuje na brak potrzeby dokonania tego zakupu;
 odnotowano nierzetelne działania związane z zawarciem umowy
niezgodnie z przepisami wewnętrznymi, dotyczącymi udzielania zamówień
publicznych na zabezpieczenie bazy noclegowo-gastronomicznokonferencyjnej na naradę szkoleniową z zakresu zarządzania
kryzysowego, organizowaną w dniach 15-16 grudnia 2011 roku za 14 tys.
zł, z czego wydatki na wyżywienie, noclegi i parking, wynoszące łącznie
10 tys. zł, poniesiono w sposób niegospodarny niecelowy. Zakres
zamówionej usługi naruszał zasadę dokonywania wydatków w sposób
celowy i oszczędny, gdyż ze środków publicznych sfinansowano noclegi,
gastronomię i parking, w sytuacji, gdy osoby biorące udział w naradzie
mogły dojechać na szkolenie z miejsca pracy (urzędu) oraz wygórowany,
w stosunku do poziomu diet określonych w obowiązujących przepisach,
koszt wyżywienia uczestników wynoszący 8 tys. zł (co daje średni wydatek
na wyżywienie 1 uczestnika ok. 222 zł);
 odnotowano nierzetelne przygotowanie realizacji inwestycji, dotyczącej
adaptacji oraz wyposażenia pomieszczeń Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, co spowodowało konieczność wykonania
dodatkowych robót. Roboty dodatkowe, związane z realizacją ww. zadania,
na łączną kwotę 902,9 tys. zł, wynikały z konieczności podziału WCPR,
dokonanego na wniosek Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej, na dwie
oddzielne strefy, oraz ze stanu konstrukcji przebudowanych pomieszczeń,
określonego w trakcie wykonywania robót. Propozycje Wojewódzkiej
Komendy Państwowej Straży Pożarnej Urząd winien uwzględnić na etapie
sporządzenia Wielobranżowej Koncepcji WCPR (opracowanej w listopadzie 2010 roku), która stanowiła podstawę do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na realizację zadania, tym bardziej, że
istniała możliwość uzyskania takich uwag podczas prac roboczego zespołu
ds. opracowania koncepcji funkcjonowania systemu powiadamiania
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ratunkowego na terenie województwa śląskiego (w którego skład wchodził
m.in. przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach). Ponadto, Urząd nie wyegzekwował od wykonawcy robót,
przed przystąpieniem do prac projektowych, dokładnego rozpoznania
(zgodnie z zapisami ww. Wielobranżowej Koncepcji WCPR). Przeglądowi
powinny być poddane struktury wszystkich ścian konstrukcyjnych i stropów
oraz przedmiotowy bieg schodowy, co również miało wpływ na konieczność zlecenia ww. robót dodatkowych, a było to spowodowane niewystarczającym nadzorem nad realizacją inwestycji przez odpowiedzialnych
pracowników.
Rozliczenie wydatków w roku 2012:
 wydatki dysponenta trzeciego stopnia wyniosły 2 mln 482 tys. zł, co
stanowiło 56% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki były mniejsze od
planu o 2 mln 420 tys. zł. Dokonano 42 zmian w planie wydatków
Wydziału, w tym 21 zmniejszeń, 17 zwiększeń w planie, oraz dokonano
dwóch blokad. Pierwsza dotyczyła środków z rozdziału wydatków na
obronę narodową na łączną kwotę 70 tys. zł, druga rozdziału pozostała
działalność na łączną kwotę 980 tys. zł, podstawą obu blokad wydatków
był art. 177, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
decyzja o blokowaniu planowanych wydatków wynikała z nadmiaru
posiadanych środków;
 w porównaniu z rokiem poprzednim, wydatki były mniejsze o 69%;
a realizowane wydatki były niższe od planów o 1mln 975 tys. zł;
 dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonał plan
w 54%, a dział obrona narodowa w 66%;
 uruchomiono następujące rezerwy celowe budżetu państwa: poz.
4 w dziale rolnictwo i łowiectwo, rozdział usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przeznaczone na realizację programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wykorzystano 50% rezerwy
w wysokości 6 tys. zł; poz. 59 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział obrona cywilna, rezerwy przeznaczone
na wydatki inwestycyjne jednostki, zakup sprzętu (agregatów, sprzętu
laboratoryjnego) na łączną kwotę 580 tys. zł, rezerwę wykorzystano
w całości; poz. 9 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział pozostała działalność w wysokości 1 mln 444
tys. zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu
powiadamiania ratunkowego, rezerwa została wykorzystana w 11%;
 wydatki bieżące jednostek budżetowych rozdziału zarządzanie kryzysowe
zrealizowano w wysokości 233 tys. zł, tj. 80% planu po zmianach,
w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o około 23%;
 wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 510 tys. zł, tj. 70%
z planowanej na ten cel kwoty (721 tys. zł), z tego przeznaczono na zakup
oprogramowania do obsługi serwera mapowego (83 tys. zł) oraz systemu
wykrywania i analizowania skażenia (149 tys. zł), zrealizowane wydatki
w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 80%;
 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację planów wydatków
dysponenta trzeciego stopnia. Stwierdzona nieprawidłowość jest związana
z niewykorzystaniem w całości przyznanych rezerw celowych, z pozycji
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9, w kwocie 1 mln 444 tys. zł, zostało wykorzystanych 158 tys. zł (11%).
Niewykorzystana część rezerw dotyczyła głównie funkcjonowania
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przyczyną
niepełnej realizacji rezerwy było to, że w 2012 roku nie udało się uruchomić
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z przyczyn
niezależnych od Urzędu. Plany zostały ustalone z potrzeb jednostki
i przeznaczone na realizację zadań, w tym między innymi na utrzymanie
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, zakup
specjalistycznego sprzętu na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych
wywołanych powodziami i brakiem dostaw energii elektrycznej;
 w 2012 roku plany wydatków nie były w 100% wykonane, plany były
przygotowane zdecydowanie na wyrost.
Warto zwrócić uwagę na oszczędny sposób dokonywania wydatków przez
Wydział. Do takiego gospodarowania pieniędzmi zobowiązuje art. 17, ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, w brzmieniu – jednostki budżetowe, prowadząc
gospodarkę finansową, biorą pod uwagę potrzebę postrzegania zasad celowego
i oszczędnego dokonywania wydatków. Strukturę między wydanymi a zaoszczędzonymi zasobami finansowymi w badanych okresach przedstawia wykres numer
3, który obrazuje, że w sumie z badanego okresu, 17% zasobów finansowych
zostało zaoszczędzonych. Wydział dokonuje wydatków w granicach kwot
określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych
przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zaoszczędzone zasoby
trafiają z powrotem do budżetu państwa.
17% zaoszczędzonych zasobów finansowych jest wynikiem racjonalnego
gospodarowania, gdyż Wydział, przy wyborze oferty, kieruje się, oprócz
funkcjonalnością i jakością, kosztem oferty i wybiera zawsze tę najbardziej
optymalną.
Wykres nr 3: Struktura zasobów finansowych w badanym przedziale czasu

Źródło: Opracowanie własne

Należy wskazać, że zarządzanie zasobami finansowymi jednostki budżetowej
to świadome działanie, podejmowane przez uprawnione jednostki decyzyjne,
zmierzające do realizacji przypisanych celów i zadań, przy wykorzystaniu
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pozostawionych do dyspozycji zasobów finansowych, w sposób umożliwiający
jak najbardziej racjonalne zagospodarowanie tych zasobów.
Zarządzanie zasobami finansowymi w administracji publicznej opiera się
na planie finansowym, z góry określającym, ile zasobów finansowych
przeznaczane jest na poszczególne rozdziały i paragrafy. W razie konieczności,
robione są w ciągu roku przesunięcia, ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia
w planie finansowym.
Plan finansowy tradycyjnie określa alokację zasobów finansowych
na poszczególne obszary działalności Wydziału. Wykonanie zadań publicznych
powinno przynosić konkretne – a także wymierne pod względem jakościowym
i ilościowym – rezultaty, które będą optymalnie wysokie w odniesieniu
do poniesionych nakładów. Warto tu podkreślić, że Wydział, oprócz tradycyjnego
budżetu państwa w ujęciu rocznym, prowadzi budżet zadaniowy.
Celem prowadzenia budżetu zadaniowego jest dążenie do utrzymania
i wzmocnienia skuteczności i efektywności wydatkowania środków publicznych
oraz zwiększenia stopnia odpowiedzialności – nie tylko w odniesieniu do osiągania
ogólnych wyników, celów i wartości mierników przypisanych zadaniom, ale także
odpowiedzialności o charakterze operacyjnym – m.in. za szczegółową realizację
procesów wykonywania i monitorowania założonych poziomów efektywnościowych
(zadeklarowanych i opisanych szczegółowo w kartach miernika). Znaczenie
budżetu zadaniowego polega na tym, że – jeśli jest on konsekwentnie wdrażany –
powoduje podporządkowanie alokacji środków publicznych realizacji precyzyjnie
wskazanych celów społecznych i gospodarczych. W budżecie zadaniowym
oczywiste jest to, że wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa stanowią tylko środek
do osiągania celów stawianych przed administracją publiczną i mają uzasadnienie
tylko wtedy, gdy faktycznie przyczyniają się do osiągania tych celów.
Budżet zadaniowy wyodrębnia podstawowe funkcje państwa, które stanowią
główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki wszystkich
dysponentów części budżetowych według podstawowych obszarów działalności
państwa.
W warunkach budżetowania zadaniowego, nowego znaczenia nabierają takie,
często używane i nadużywane, terminy, jak „efektywność wykorzystania środków
publicznych” czy „oszczędność” – mają one bowiem sens tylko wtedy, gdy
poniesione wydatki możemy zestawić z efektami tych wydatków. W warunkach
budżetowania zadaniowego jasne staje się, że wzrost wydatków na pewne zadanie
czy też na pewną sferę działalności państwa nie jest wartością samą w sobie,
a zmniejszenia wydatków prowadzącego do niewykonania zadań publicznych lub
do jego wykonania w niewłaściwy sposób nie powinno się nazywać oszczędnością.
W zakresie wydatków Wydziału, na opis każdego zadania budżetowego
składa się ogólna charakterystyka jego zakresu przedmiotowego wraz
z wyszczególnieniem działu administracji rządowej, w którym się ono zawiera
oraz informacją o ogólnym poziomie wydatkowanych środków budżetowych
(z wyodrębnieniem środków budżetu europejskiego). Każda budżet zadaniowy
zawiera wydatki z budżetu państwa poniesione przez dysponenta oraz wartości
wykorzystywanych przez niego mierników – szczegółowości: plan według ustawy
budżetowej oraz wykonanie, a także krótki komentarz dotyczący tego wykonania.
Odchylenia poziomu wykonanych wydatków od założonych w planie wynikają m.in.
z dokonywanych przez dysponentów w trakcie roku budżetowego przeniesień
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środków pomiędzy zadaniami, co umożliwiło podniesienie efektywności
i skuteczności ich wydatkowania, jak również z uruchomienia środków
zaplanowanych w ramach rezerw celowych. Poniższa tabela przedstawia ogólny
stopień wykonania budżetu zadaniowego.
Tabela nr 4: Realizacja budżetu zadaniowego w latach 2009-2012
Rok
Liczba zadań
Liczba zrealizowanych
zadań

2009
4
3
(średnio w
93%)

2010
3
3
(średnio w
84%)

2011
3
3
(średnio w
95%)

Liczba niezrealizowanych
zadań

1 (przyczyna –
brak zasobów
finansowych)

0

0

3 mln 972
tys. zł

1 mln 796
tys. zł

2 mln 385
tys. zł

2 mln 529 tys.
zł

2 mln 154
tys. zł
2 mln 011
tys. zł
Źródło: Opracowanie własne

2 mln 036
tys. zł
1 mln 710
tys. zł

8 mln 345
tys. zł
7 mln 940
tys. zł

4 mln 457 tys.
zł
2 mln 482 tys.
zł

Budżet
Wydziału
na
zadania

Plan wg
ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonane

2012
3
2
(średnio w
56%)
1 (przyczyna
– brak
zasobów
finansowych)

W budżecie zadaniowym Wydziału badanych okresach, szczególną uwagę
przykuwa omówienie przypadków niewykonania lub niepełnego wykonania
planowanych wartości docelowych mierników (w relacji do planu) – zarówno
w kontekście zidentyfikowanych na etapie planowania budżetowego ryzyka
o charakterze zewnętrznym, jak i zmian sposobu realizacji zadań lub zmian
w poziomie ich finansowania, które nastąpiły w trakcie roku budżetowego.
Dane do budżetu zdaniowego nie pochodzą z systemu finansowo-księgowego
prowadzonego w układzie zadaniowym, tylko są opracowywane na podstawie
realizacji wydatków w układzie tradycyjnym wg szczegółowości działu, rozdziału,
paragrafu. Wydatki określane są szacunkowo na podstawie doświadczeń
z poprzednich lat oraz funkcjonujących na rynku cen planowanych do zakupu
usług i sprzętu. Każdy wydatek realizowany w ramach zadania jest dokonywany
w oparciu o każdorazową kalkulację cen obowiązujących na rynku oraz zgodnie
z ustawą „Prawa zamówień publicznych”.
Zadaniowy układ budżetu Wydziału nie jest przejrzysty oraz nie gwarantuje
stworzenia spójnego systemu umożliwiającego zgromadzenie, weryfikację
i przetworzenie danych opisanych celów zadań publicznych w ramach
planowanych kwot wydatków. Ponadto, niektóre dane są niekompletne, gdyż brak
jest niektórych mierników lub są one niewykonalne. Warto zwrócić uwagę, że
przyczyną niewykonania części planowanych wartości mierników były ograniczenia
wynikające zarówno z braków finansowych, jak i możliwości organizacyjnych
i kadrowych, na przykład: zadanie przeszkolenia z zakresu obrony państwa
osób z organów administracji publicznej, Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz
przedsiębiorstw wykonujących czynności obronne. Miernikiem tego zdania był
odsetek przeszkolonych osób do liczby ludności w województwie, planowana
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wartość 0,01 mieszkańców; nie ma możliwości, przy 4,6 mln mieszkańców
województwa, przeszkolenia w ciągu roku ok. 46 tys. osób, dlatego też zadanie
zostało wykonane na poziomie: 0,001; zadanie redukowania przestępczości
i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa. Narzucony
wskaźnik – poziom przestępczości w województwie – z uwagi na rolę wielu
czynników w tym makroekonomicznych, społecznych, prawnych i innych, miernik
jest powiązany z prowadzonymi zadaniami jedynie w minimalnym zakresie, dlatego
też brak jest możliwości wykazania bezpośredniego wpływu prowadzonych działań
na jego wielkość.
Zarządzanie zasobami finansowymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dysponenta trzeciego stopnia,
podlegało rygorom: ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych określających
gospodarkę finansową państwowych jednostek budżetowych. Dysponent trzeciego
stopnia podlega dyscyplinie finansów publicznych, która polega na przestrzeganiu
przez zespół, ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących
szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może
pociągnięciem do odpowiedzialności. W badanych okresach Wydział nigdy
nie wydał więcej niż zaplanował, skutecznie dokonywał zmian i przenosił środki,
w razie konieczności uruchamiane były rezerwy celowe. Bywały też nadużycia,
które w znacznej mierze wyszły podczas kontroli zewnętrznej NIK.
Podsumowując wskazane jest by planowanie wydatków z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa odbywało się w ramach limitu
wydatków. Limit oznacza górną granicę ogółu wydatków, której przekroczenie
skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Planowane zasoby
finansowe, w porównaniu z innymi latami, były ze sobą umiarkowanie
skorelowane, a z roku na rok zmienność planów z danego roku można było
wyjaśnić zmiennością planu z roku poprzedniego. Zalecane jest by budżet
planowany był w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich. Nie wyciąganie
wniosków z zarządzania zasobami finansowymi z przeszłości może doprowadzi do
nieracjonalnego zaplanowania wysokości zasobów finansowych.
W badanym okresie czasu dysponent dokonywał zmian w planie budżetu
średnio w 25%. W trakcie trwania roku budżetowego, zmiany dokonywane
w budżecie były racjonalne i zgodne z planowanym przeznaczeniem wydatków.
Z punku widzenia średniej wielkości dokonanych zmian w budżecie, wynika
że dysponent poprawnie zaplanował wydatki. Potrzeba jest jednak w przyszłości
zmniejszenia ilość zmian w budżecie, w szczególności przeniesień następujących
pod koniec roku co może spowodować, że środki nie zostaną w efekcie
wykorzystane jeśli uwzględni się procedury obowiązujące przy zamówieniach
publicznych. Zbyt duża ilość zmian w trakcie trwania budżetu może doprowadzić
w konsekwencji do ograniczeń środków oraz ograniczeń w realizacji zadań.
Konieczne jest wprowadzenie efektywnego monitoringu realizacji wydatków
poprzez ścisłą współpracę z dysponentem środków oraz możliwość uczestniczenia
dyrektora wydziału lub pracownika w procesie dokonywania zmian. Wydatki
w badanym okresie czasu zrealizowane zostały średnio w 83%, pozostałą część
środków dysponent zgłosił jako oszczędności, które zwracane są z powrotem
do budżetu państwa. W świetle prawa dysponent środków budżetowych kieruje się
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w realizacji zadań kalkulacyjnie najkorzystniejszą ofertą pod względem cenowym.
Ustawodawca nakłada na podmiot realizujący budżet obowiązek przestrzegania
zasad celowości i oszczędności.
Reasumując właściwe zarządzanie zasobami finansowymi daje gwarancję
dobrze funkcjonującego systemu realizacji zadań publicznych. Należy pamiętać,
że zachowanie celowości gwarantować będzie ponoszenie wydatków zgodnie
z celami ujętymi w budżecie. Przestrzeganie zasady oszczędności jest wynikiem
najprawdopodobniej poniesienia przez administrację publiczną najmniejszych
nakładów, przy zachowaniu należytej jakości i zadowolenia społeczności.
W sektorze finansów publicznych nie zawsze jest możliwe mówienie
o racjonalności w gospodarowaniu zasobami, gdyż efekty wydatków publicznych
na przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa występują z opóźnieniem,
czasami po wielu latach. W wielu przypadkach odczuwa je dopiero przyszłe
pokolenie, co oznacza, że nie ma precyzyjnego rozkładu w czasie poniesionych
wydatków, które są jednym z niezbędnych warunków mierzenia efektu wydatków
publicznych.
Streszczenie
Zarządzanie zasobami finansowymi przez administrację rządową to świadome
działanie, podejmowane przez uprawnione organy decyzyjne, zmierzające
do realizacji przypisanych celów i zadań, przy wykorzystaniu pozostawionych
do dyspozycji zasobów, w sposób umożliwiający jak najbardziej racjonalne ich
wykorzystanie.
Administracja rządowa w codziennej swojej działalności dokonuje trudnych
wyborów związanych z realizacją przypisanych zadań, w ramach ograniczonych
zasobów i nieograniczonych potrzeb. Ograniczoność środków finansowych
w stosunku do zakresu przypisanych ustawowo zadań, wymaga od administracji
rządowej wydatkowania ich w sposób celowy i oszczędny.
Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa jest ściśle związane
z realizacją polityki bezpieczeństwa państwa i należy do podstawowych zadań
wszystkich szczebli administracji rządowej, a w szczególności Wojewody
Śląskiego, który jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jednym
z naczelnych zadań przypisanych wojewodzie jest odpowiedzialność
za bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny. Z obowiązku tego wynika,
że wojewoda bezpośrednio odpowiada za przygotowanie administracji publicznej
do przeciwdziałania wszelkim patologiom i zagrożeniom. Misją wojewody śląskiego
jest „Administracja Wojewody Śląskiego – sprawność instytucjonalna,
bezpieczeństwo i służba publiczna”. Dla usprawnienia realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom, wojewodę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach wspiera Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Słowa klucze: zarządzanie, zarządzanie zasobami finansowymi, racjonalność
gospodarowania, budżet, wydatki, budżet zadaniowy, rezerwa budżetowa
Summary
The management of resource which is financed by the government
is a conscious action, taken by the competent decision-making bodies, in order
to meet assigned goals and tasks, using left available resources in such a way that
the most rational utilization.
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The government administration makes difficult choices in the daily activities
related to the execution of assigned tasks within limited resources and unlimited
needs. The limitation of financial resources in relation to the scope of statutorily
assigned tasks requires from administration government spending them
in a targeted and cost-effective way.
The preventing of the security threats is closely related to the implementation
of national security policy and one of the basic tasks of all levels of government,
in particular the Governor of the Silesian Province who is the representative
of the Council of Ministers in the voivodeship. One of the main tasks assigned
to the Governor is responsibility for the security of citizens and public order.
The result of this obligation is that the Governor is directly responsible
for the preparation of public administration to combat all pathologies and threats.
The mission of the Governor of the Silesian Province is „the Administration
of the Governor of the Silesian Province – institutional efficiency, security
and public service.” In order to facilitate the implementation of the tasks of risk
prevention, the Governor in the Voivodship Office in Katowice is supported by the
Department of Safety and Crisis Management.
Key words: management, financial resources management, rational
management, budget, expenses, task budget, budgetary reserve
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Anna DĄBROWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ROLA SZKOŁY ORAZ INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH UKIERUNKOWANA
NA DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE ZAPEWNIANIA POMOCY I WSPARCIA
UCZNIOM Z RODZIN MIGRACYJNYCH
Wstęp
Tematyka migracji, a szczególnie sytuacji rodzin rozłączonych przestrzennie,
stanowi od kilku lat obszar zainteresowań badawczych reprezentantów co najmniej
kilku dyscyplin naukowych. Jest ona rozpatrywana pod kątem skutków zarówno
pozytywnych jak i negatywnych dla rodziny oraz całego społeczeństwa.
W ostatnich latach ukazały się publikacje książkowe, raporty oraz artykuły
naukowe, które na podstawie szczegółowych diagnoz i ich opracowań przybliżają
konsekwencje migracji zarobkowych i wskazują na ich charakter demograficzny,
ekonomiczny oraz społeczny o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.
Wyniki analiz badawczych mają nieocenioną wartość dla organizowania
potencjalnych działań pomocowych, ponieważ wyznaczają kierunek oraz
precyzyjnie określają ich charakter.
Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania istniejących form wsparcia dla
ucznia i jego rodziny ze szczególnym uwzględnieniem migracyjnych środowiska
rodzinnych; stosowane dotychczas działania pomocowe wzbogacone zostały
rekomendacjami powstałymi na podstawie badań własnych autorki. Dzięki temu
uwydatniona jest rola szkoły oraz instytucji edukacyjnych w systemie wsparcia
dziecka oraz rodziny migracyjnej.
Rola szkoły i instytucji edukacyjnych na rzecz wsparcia ucznia
z migracyjnego środowiska rodzinnego
W systemie opieki nad uczniem oraz w opracowaniach działań służących
wsparciu i pomocy istotną rolę odgrywa szkoła oraz inne placówki edukacyjne,
które zatrudniają profesjonalną kadrę, posiadają warsztat techniczny oraz
zapewniają właściwe warunki opiekuńczo-wychowawcze. Jest to ich potencjał
w działalności mającej na celu zmniejszanie, korygowanie, eliminowanie
lub rekompensowanie różnorodnych deficytów uniemożliwiających uczniom
prawidłowe funkcjonowanie społeczne, w tym rodzinne. Niektórzy naukowcy
konkretyzują formy działań pomocowych jakie powinny znaleźć się w programach
szkół oraz innych placówek edukacyjnych. A. Zielińska wyróżnia wśród nich
następujące: wykonywanie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, z uwzględnieniem odraczania dziecku szkolnego
i wcześniejszego przyjęcia do szkoły; ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
małoletnich uczniów; realizacja prawa dziecka do zachowania tożsamości
narodowej, etnicznej i kulturowej; pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla
uczniów; działania turystyczno-krajoznawcze sprzyjające edukacji patriotycznej;
organizowanie skutecznej pomocy w razie choroby lub wypadku małoletniego
ucznia.
Obok zaproponowanych powyżej form wsparcia jest potrzeba wypracowania
takiego, które wymaga specjalistycznego podejścia z uwagi na charakter potrzeb.
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Mam tu na myśli głównie okoliczności związane z sytuacją dziecka w rodzinie
migracyjnej.
Szkoła jest drugim po rodzinie najważniejszym środowiskiem wychowawczym
dziecka, w którym zdobywa ono podstawowe umiejętności społeczne, rozwija się
emocjonalnie, intelektualnie i psychologicznie. To w tej instytucji rozbudowuje
swoje kontakty rówieśnicze i uczy się zasad relacji interpersonalnych, komunikacji
i funkcjonowania w grupie. Stąd też właśnie wynika zasadność zwrócenia
szczególnej uwagi na potencjał tkwiący w środowisku szkolnym. Zorganizowanie
niezbędnej pomocy dla ucznia w trudnych dla niego momentach życia, do jakich
bez wątpienia należą rozstania z rodzicem spowodowane opuszczeniem na
pewien czas domu i wyjazdem poza granice kraju, powinno być dla szkoły
priorytetowym obowiązkiem. Problemem może być tu jednak brak wystarczającej
wiedzy pedagogów, wychowawców i opiekunów na temat przepisów prawa
rodzinnego i opiekuńczego, uprawnień jakimi dysponuje w tym względzie szkoła
oraz możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej, a także niewystarczające dane
dotyczące sytuacji dziecka w rodzinie rozłączonej przestrzennie. Nade wszystko
jednak brak jest rzetelnej wiedzy o jej istocie. Informacje, które co jakiś czas
pojawiają się w mediach ukazują migracyjne środowisko rodzinne jako miejsce
kryzysów, dysfunkcji, a nawet patologii. Tymczasem są to doniesienia
ukierunkowane na sensacje i mają one charakter tzw. „panik społecznych”.
Rodzinę migracyjną, tak jak wspomniałam powyżej, należy uznać za nowy tym
środowiska rodzinnego, który ukonstytuował się w przestrzeni społecznej na
skutek licznych przemian politycznych, ekonomicznych itp. Nie jest poprawne
dopatrywanie się w niej jedynie negatywnych okoliczności, jednak nie można nie
dostrzec pewnych zagrożeń, na które jest narażona bardziej od innych typów
środowisk wychowawczych. Rodziny migracyjne są wspólnotami, które zostały
rozłączone na skutek migracji zagranicznej jednego lub obojga rodziców.Wśród
nich należy jednak wyróżnić takie, które wypracowały swoisty mechanizm
postępowania pozwalający na dość poprawne funkcjonowanie pomimo rozłączenia
przestrzennego. Wytworzona przez nich transnarodowa przestrzeń społeczna ma
ponadterytorialny charakter cechujący się dbałością o utrzymywanie więzi
społecznych i symbolicznych, a przede wszystkim trwałości relacji rodzinnych.
Analizowany typ rodzin wymaga specjalistycznej wiedzy, która powinna być
uzupełniana przez dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Zaleca się więc, aby rola szkoły i innych instytucji edukacyjnych w odniesieniu
do podejmowanej tematyki koncentrowała się na kilku kwestiach, z których jedną
z najważniejszych jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry
pedagogicznej, aby mogła sprostać rozwiązywaniu nowych problemów (dzieci,
młodzieży i ich rodzin), których źródło tkwi w przemianach społecznych
o charakterze globalnym i centralnym. Należy jednak zaznaczyć, iż nie chodzi
tu jedynie o oddziaływania terapeutyczne, lecz przede wszystkim rozpoznawcze
i profilaktyczne.
Szkoły dysponują programami, które są sprawdzone
i skuteczne jedynie w stosunku do wybranych, wąskich obszarów deficytów i na
pewno nie można ich pominąć w tworzeniu kompleksowego wsparcia
ukierunkowanego na rodziny migracyjne. Należy wykorzystać je jako element
w formułowaniu całościowego modelu pomocowego. Przykładem mogą być tu
szkolne programy profilaktyczne nastawione na rozwój i pogłębianie kompetencji
społecznych, niezwykle istotnych w przebiegu procesów adaptacyjnych jednostki
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do nowych warunków i sytuacji oraz kluczowe zarówno dla jakości interakcji
społecznych i relacyjnych układów międzyludzkich jak i sprawnego funkcjonowania
człowieka w różnych kontekstach i okresach jego życia. Analizowane programy
mają wspólne zakresy, które mogą być wykorzystane zarówno dla specyfiki
deficytów rodzin migracyjnych, jak też problemów występujących w innych typach
rodzin. Taka sytuacja jest dopuszczalna, ponieważ niektóre zakresy problemów,
choć mają inne podłoże, to jednak ich charakter jest analogiczny. Przedstawione
przykłady oddziaływań zawarte w szkolnych programach profilaktycznych mogą
znaleźć się także w modelu wsparcia dla dzieci i dorastających z rodzin
migracyjnych: umiejętność udzielania wzmocnień społecznych, które wpływają na
utrzymanie związków, więzi międzyludzkie, umożliwiają wywieranie większego
wpływu na ludzi; empatia i umiejętność podejmowania ról innych ludzi, ważna
zwłaszcza w rodzinie oraz bliskich relacjach partnerskich; asertywność, czyli
zdolność obrony własnych praw z poszanowaniem praw innych osób; komunikacja
werbalna i niewerbalna; inteligencja społeczna i umiejętność rozwiązywania
problemów, istotne zwłaszcza w przypadku częstego występowania konfliktów (np.
wewnątrzrodzinnych); umiejętność korzystnej autoprezentacji, szczególnie
przydatna w kontekście zawodowym oraz nawiązywaniu kontaktów. Dla ucznia,
jego rodziny, a także szkoły, sytuacja nieobecności matki, ojca lub obydwojga
rodziców, czy pozostawienia pod opieką ustanowionego opiekuna (nie rodzica) jest
sytuacją trudną, wymagającą indywidualnego traktowania, a także specyficznego
podejścia pedagogicznego. Dlatego też szkoła, jako instytucja oświatowowychowawcza powinna położyć specjalny nacisk na działania informacyjne,
profilaktyczne oraz skupić się na rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu
trudności, z jakimi zmagają się poszczególni uczniowie (duże znaczenie powinno
przykładać się do zindywidualizowania pomocy ze względu na fazę rozwoju
dziecka). Szczególną uwagę powinno się skierować na: permanentną edukację
dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie powinności szkoły wynikających
z przepisów obowiązującego prawa w kwestii postępowania opiekuńczego i prawa
rodzinnego oraz organizacji działań pomocowych ukierunkowanych na dzieci
i rodziców ze środowisk rodzinnych, w których matka lub ojciec, bądź obydwoje
rodzice, wyjechali za granicę w celach zarobkowych; doskonalenie umiejętności
współpracy z rodzicami zamierzającymi migrować zarobkowo oraz rozwiązywania
pojawiających się problemów, charakterystycznych dla tego typu rodzin;
modyfikowanie i ulepszanie procedur związanych z prawnymi aspektami
i konsekwencjami nieobecności rodziców (zebrania rodziców, informowanie
o wynikach ucznia, zmiana szkoły dziecka lub przyjmowanie dziecka do szkoły,
zgoda na wyjazd szkolny, opiekę medyczną, stomatologiczną itp.); edukację
rodziców (prawnych opiekunów dziecka) w zakresie ich praw i obowiązków
względem dziecka i rodziny; pedagogizację rodziców, uświadamianie
im emocjonalno-społecznych konsekwencji związanych z rozłąką rodziny, bez
ingerowania w podjętą decyzję o migracji zarobkowej; informowanie i współpracę
z sądem, a także innymi instytucjami publicznymi dla poprawy efektywności
powierzonych
zadań
oraz
przyspieszenia
procedur
jakie
wynikają
z obowiązujących przepisów; współdziałanie opiekuna/ rodzica z nauczycielami
w celu jak najpełniejszego oglądu sytuacji i wspierania dziecka.
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Oddziaływania szkoły w kontekście pomocy psychospołecznej
Na uwagę zasługuje też sytuacja psychospołeczna w jakiej znajduje się
dziecko w rodzinie migracyjnej. Zdarza się, iż wymaga ono pomocy pedagogiczno
-psychologicznej. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja rodzinna i nadwątlona
stabilność życia rodzinnego powodują, że powinno zwrócić się większą uwagę na
częstotliwość i jakość kontaktów i współpracy pozostającego w kraju rodzica
z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami. Właściwie zorganizowana
komunikacja pomiędzy rodzinami migracyjnymi, a kadrą pedagogiczną, gwarantuje
prawidłową opiekę i wgląd w rzeczywiste problemy dziecka, a także umożliwia
wczesne wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań
zaradczych. Dedykowane nauczycielom szkolenia, konferencje, prelekcje i tym
podobne formy dokształcania powodują, że coraz większa liczba nauczycieli jest
świadoma trudności jakie może nieść ze sobą wzmożona mobilność zawodowa
rodziców i jakie mogą być tego konsekwencje wychowawczo-dydaktyczne dla
uczniów. Wielu nauczycieli jest nastawionych na pomoc wychowawczo-opiekuńczą
dziecku i jego rodzinie zdając sobie sprawę z zależności pomiędzy procesem
nauczania, a warunkami środowiska rozwoju dziecka. Proces doskonalenia
zawodowego nauczycieli i pedagogów powinien zatem obejmować także wiedzę
z zakresu psychologii komunikacji, socjotechniki, pedagogiki społecznej, a także
(a może przede wszystkim) skutecznych metod rozpoznawania (diagnozowania)
deficytów środowisk rodzinnych. Współczesny system podnoszenia kwalifikacji
zawodowych nauczycieli sprawia, że wielu z nich jest wyposażonych
w odpowiednie kompetencje i umiejętności przygotowujące ich do pomocy
uczniowi i jego rodzinie w sytuacjach problemowych. Nauczyciele są kształceni
pod kątem właściwego komunikowania się z rodzicami i uczniami, a także
niektórych aspektów pedagogizacji rodziców, na przykład z zakresu niewypełnienia
podstawowych funkcji wychowawczych. Trudno jednakże doszukać się
specjalistycznego szkolenia odnośnie pomocy rodzicom i dzieciom ze środowisk
rozłączonych przestrzennie, tj. z rodzin migracyjnych. Wynika to prawdopodobnie
stąd, że nie ma jednego, kompleksowego programu szkoleń, który mógłby służyć
kadrze pedagogicznej do opracowywania działań pomocowych w tym zakresie.
Wart podkreślenia jest również fakt, iż skuteczne oddziaływania pomocowe
powinny być tak organizowane, aby cechował je indywidualny charakter, a więc
były przeznaczone dla ucznia i jego rodziny oraz stanowiły odzwierciedlenie ich
potrzeb i faktyczną pomoc. Podstawą porozumienia jest właściwa komunikacja
z uczniem. Jeżeli kontakt z rodziną i uczniem jest utrudniony lub niemożliwy,
nauczyciele nie są w stanie pomóc w danej sytuacji problemowej, ani też szkoła
nie może podjąć skutecznych działań. Z drugiej jednak strony, szkoła jest
zobligowana prawnie do podejmowania pewnych kroków w celu ochrony dobra
dziecka i jego interesów, co uwidacznia się we współpracy międzyinstytucjonalnej.
Bardzo ważną rolą szkoły jako instytucji chroniącej dobro dziecka
i zabezpieczającej jego rozwój jest umiejętnie rozpoznawanie niepokojących
zjawisk (jak np. dysfunkcje życia rodzinnego, m.in. te potencjalne, które mogą
pojawić się po rozłące migracyjnej z rodzicem oraz zachowania ryzykowne,
niepowodzenia szkolne i wychowawcze itp.) oraz zdolność zaplanowania
i wprowadzenia w życie stosownych działań naprawczych. Jeżeli uczeń ma
problemy, których przyczyna może tkwić w napiętej sytuacji rodzinnej, braku
porozumienia z rodzicami, poczuciu osamotnienia czy odrzucenia spowodowanego

205
_______________________________________________________________________________________________

rozłąką migracyjną, nauczyciele/wychowawcy powinni wykazać się szczególną
delikatnością i rozwagą w kontaktach i rozmowach zarówno z uczniem jak i jego
opiekunami. Niezwykle istotną rolę odgrywają tu stworzone przez szkołę jako
instytucję oraz nauczycieli jako wykonawców jej funkcji, warunki i czynniki
chroniące, zapewniające dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilności i przyjaznej
atmosfery oraz możliwości ciągłego rozwoju. Za czynniki chroniące dziecko
(w aspekcie wychowawczym) przed negatywnymi wpływami środowiska
zewnętrznego czy demoralizacją, a działające profilaktycznie uważa się m.in.:
nacisk na zdobywanie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań, stosowanie
pozytywnych wzmocnień w procesie wychowania, indywidualizację kar i nagród,
zaangażowanie i pomoc uczniom w aktywizacji zainteresowań i rozwoju, opiekę
i pomoc w rozwiązywaniu problemów i przełamywaniu barier, konsekwencję
w egzekwowaniu oczekiwań i działaniach wychowawczych. Uczniowie z rodzin
migracyjnych, z racji nowej/niestabilnej sytuacji rodzinnej, mogą być bardziej
narażeni na problemy i niepowodzenia szkolne, choć niewłaściwe jest uznawanie
tego za obligatoryjną konsekwencję rozłąki z rodzicem. Niektóre badania wykazują
taki właśnie związek przyczynowo-skutkowy, natomiast są też takie, które temu
zaprzeczają. Do zadań szkoły należy więc przede wszystkim profilaktyka,
rozpoznanie zjawiska, a następnie podjęcie działań naprawczych. Istotny jest fakt,
iż mówiąc o skutecznym wsparciu i faktycznej pomocy, podejmowane akcje nie
mogą ograniczać się do jednego aspektu, ale muszą obejmować wiele płaszczyzn
m.in. prawną, wychowawczą, moralną, psychologiczną i dydaktyczną.
Oddziaływania szkoły w aspekcie pomocy prawnej
W odniesieniu do uregulowań zawartych w prawie rodzinnym do zadań szkoły
należy uświadamianie rodziców migrujących zarobkowo, a więc tych, którzy nie
uczestniczą stale w życiu rodziny, o podstawowym obowiązku jakim jest
dopełnienie czynności związanych z nauka szkolną dziecka: zgłoszenie do szkoły,
zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz warunków
sprzyjających przygotowywaniu się do zajęć i nauki poza szkołą. Jeżeli rodzice
posiadają zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą należy
powiadomić o tym odpowiednie władze na terenie gdzie dziecko mieszka; należy
także powiadamiać na bieżąco o wszelkich zmianach w tym zakresie. Naruszenie
lub niedopełnianie obowiązku szkolnego podlega sankcjom oraz egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Szkoła natomiast jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy o zaistniałej sytuacji, gdyż zgodnie
z art. 15 ust. 1 u.s.o. nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia
(obywatelski obowiązek związany z edukacją wyznaczony wiekiem 6-18 lat).
Niedopełnianie obowiązku szkolnego powinno zostać zgłoszone do sądu
rodzinnego. Rodzice planujący wyjazd do pracy poza Polskę, bądź ci, którzy od lat
pracują poza jej granicami, dość często nie zdają sobie sprawy z konieczności
zgłoszenia dziecka do szkoły, czy też uregulowania jego sytuacji prawnej
i powiadomienia o tym placówki.
Obowiązkiem szkoły jest chronić dobro dziecka, jeśli w jakikolwiek sposób jest
ono zagrożone; równocześnie jej zadaniem jest niesienie pomocy rodzinie, która
nie radzi sobie z realizacją powierzonych funkcji wychowawczo-opiekuńczych
z powodu trudności życiowych, czy napiętej atmosfery życia rodzinnego. Dlatego
też szczególną uwagą powinna otoczyć dzieci z rodzin rozłączonych z powodu
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migracji zarobkowej rodziców, gdyż mogą być bardziej narażone na problemy.
W świetle prawa szkoła, jej władze, nauczyciele, czy opiekunowie i wychowawcy
zobowiązani są żywo i skutecznie reagować w sytuacji, gdy funkcjonowanie ucznia
oraz jego rozwój są zagrożone. Jeżeli nieobecność matki lub ojca, spowodowane
czasowym lub stałym wyjazdem zarobkowym poważnie odbijają się na życiu
i osiągnięciach dydaktycznych dziecka, a jego sytuacja prawna pozostaje
nieuregulowana, szkoła zobowiązana jest do podjęcia określonych działań i kroków
prawnych oraz powiadomienia stosownych organów. W okolicznościach, kiedy
migrują obydwoje rodzice lub też jeden, lecz samotnie wychowujący potomstwo,
dziecko zazwyczaj pozostaje pod opieką osób trzecich. Najczęściej są
to dziadkowie, wujostwo lub starsze rodzeństwo. Opieka dziadków nad dzieckiem
jest zjawiskiem naturalnym i pożądanym ze względu na silny związek emocjonalny.
Trudno jest więc mówić w takim przypadku o jakichkolwiek dysfunkcjach. Szkoła
jednak, po uzyskaniu informacji o migracji rodziców i pozostawieniu dziecka bez
opieki lub w obliczu nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, jest zobowiązana
do poinformowania odpowiednich organów, co może skutkować ograniczeniem
władzy rodzicielskiej, ustanowieniem czasowej opieki lub umieszczeniem dziecka
w rodzinie zastępczej. Ma to oczywiście ogromne konsekwencje dla psychiki
dziecka i jego rozwoju. Stąd też działania szkoły w takich okolicznościach
są właściwe z prawnego punktu widzenia, ale dyskusyjne pod względem
moralnym. Warto więc zawsze rozważyć ewentualne konsekwencje
podejmowanych działań zanim podjęte zostaną ostateczne środki prawne:
rozpoznać sytuację dziecka, sprawdzić pod czyją jest opieką i czy osoby, które się
nim opiekują (np. dziadkowie, rodzeństwo) mają do tego prawo i są w stanie
to robić w sposób właściwy. Powinno się zatem rozpoznać w sposób sytuację
rodzinną dziecka, udzielić mu wsparcia i niezbędnej pomocy oraz zadbać o jego
bezpieczeństwo i rozwój. Mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka warto
pamiętać o sile więzi rodzinnych i zasobach tkwiących w relacjach
wewnątrzrodzinnych. H. Tomaszewska wyróżnia zachowania dziecka i jego
rodziców, które mogą świadczyć o przeżywaniu rozłąki migracyjnej i stanowić
cenną wskazówkę diagnostyczną dla wychowawcy. Większość z nich dotyczy
dzieci w młodszym wieku szkolnym i są to: apatia, przygnębienie, smutek lub chęć
zwrócenia na siebie uwagi; szukanie towarzystwa rówieśników, dorosłych lub też
tendencja do izolowania się; pogorszenie się wyników w nauce; pogorszenie
się sprawowania, zauważalne także przez osoby trzecie; częstsze
nieprzygotowanie do lekcji, brak odrobionych lekcji, zapominanie przyborów
szkolnych, książek, usprawiedliwień; nie przynoszenie do szkoły drugiego
śniadania; częste spóźnienia, zmęczenie i niewyspanie dziecka; obniżenie
frekwencji, brak usprawiedliwień; zmiana dotychczasowego stosunku do nauki,
kolegów, nauczycieli; rezygnacja z zajęć pozalekcyjnych, obiadów, świetlicy
szkolnej; zmiany w sposobie ubierania się, np. noszenie bardzo drogich ubrań,
ubrania niestosowne do warunków pogodowych; obniżenie dbałości ucznia
o higienę osobistą; przynoszenie do szkoły drogich przedmiotów; dysponowanie
przez ucznia dużymi sumami pieniędzy; nieobecność rodziców na zebraniach
klasowych, zastępstwa w osobach dziadków, wujostwa, znajomych itp.; brak
kontaktu wychowawcy z rodzicami lub kontakt znacznie utrudniony, bądź rzadki;
nieuczestniczenie ucznia w wydarzeniach szkolnych, wycieczkach klasowych itp.

207
_______________________________________________________________________________________________

Migracyjne środowisko rodzinne jest najbliższym otoczeniem dziecka, w tym
dorastającej jednostki, które wymaga wielu kompleksowych działań poprzedzanych
wnikliwym rozpoznaniem istniejącej sytuacji. Poniższe treści stanowią rekomendacje opracowane na potrzeby tworzenia holistycznego modelu wsparcia dla rodzin
rozłączonych przestrzennie.
Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na wsparcie
i pomoc rodzinom migracyjnym, w tym dzieciom i młodzieży w fazie
dorastania
Skuteczność działań pomocowych dla rodzin migracyjnych uzależniona jest
od cyklicznie pozyskiwanych rekomendacji, których opracowanie jest możliwe
po rozpoznaniu problemów, deficytów, potrzeb itp. Istotną kwestią jest więc
promowanie oraz finansowanie badań demograficzno-socjologicznych oraz
migracyjnych, które dostarczają danych dla formułowania programów
pomocowych, a także pozwalają zrozumieć i opracować szczegółowe wytyczne dla
wdrażania aktywnych i skutecznych narzędzi i działań w ramach funkcjonowania
szkoły, placówek edukacyjnych oraz wszelkich instytucji pomocy społecznej
służących wsparciem rodzinom, które znalazły się w kryzysowych sytuacjach.
Zalecenia poniższe dotyczą także władz centralnych, lokalnych, w tym
samorządowych, których decyzje są niezbędne w procesie organizacji pomocy
i wsparcia dla nowego typu środowisk wychowawczych jakimi są rodziny
migracyjne.
2.1. Zalecenia dla polityki władzy centralnej oraz samorządowej
Podstawowym wskazaniem, o czym już wspomniałam powyżej, jest
zagwarantowanie środków na kampanie informacyjne oraz programy
profilaktyczne i wczesnej interwencji skierowane na potrzeby szeroko pojętej
tematyki rodzin migracyjnych; celem programów powinno być skoncentrowanie się
na zasadniczej kwestii dla tego typu rodzin, tj. utrzymaniu trwałości więzi
wewnątrzrodzinnych. Wszelkie opracowania praktyczne nie mogą opierać się na
„teoretycznych dyskursach”, lecz na rzetelnej diagnozie, a w następnej kolejności
na gromadzeniu danych z jej analizy, które z kolei znajdą odzwierciedlenie
w programach dotyczących wsparcia. Pragnę jednak zaznaczyć, iż każda forma
upowszechniania wiedzy o rodzinach rozłączonych przestrzennie musi zawierać
obligatoryjną informację o tym, iż jest to nowy typ rodzin, wciąż jeszcze mało
znany, dlatego też działania należy koncentrować raczej na rozpoznaniu
i profilaktyce, niż na terapii. Przestrzega się przed treściami o charakterze „panik
społecznych”, które zawierają stygmatyzujące, mityczne dane, iż migracja
zarobkowa rodzica/rodziców zawsze oznacza dysfunkcjonalność środowiska
wychowawczego, a więc negatywne konsekwencje dla rodziny. Wiedza tego
rodzaju jest potwierdzona naukowo, a więc może i powinna być propagowana
w każdego rodzaju kampanii, na konferencjach, szkoleniach, w programach
pomocowych i tym podobnych, które organizowane są z myślą o rodzinach
migracyjnych.Stąd też zaleca się, aby stosowne jednostki administracyjne na
poziomie władzy centralnej i samorządowej skupiły się wokół następujących
zakresów aktywności ukierunkowanej na analizowany typ rodzin:zapewnieniu
środków finansowych na cykliczne badania, których analizy pozwolą
na uszczegóławianie wiedzy o funkcjonowaniu rodzin migracyjnych oraz
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przyczynią się do uaktualniania i udoskonalania programów służących wsparciu
w sytuacjach kryzysowych;
 zapewnieniu środków finansowych na kształcenie specjalistów, w tym
również stworzenie nowej grupy zawodowej – profesjonalnych mediatorów
i doradców z zakresu tematyki rodzin rozłączonych z powodu migracji
zarobkowej, którzy będą wyspecjalizowani w działaniach profilaktycznych
(zapobieganie negatywnym konsekwencjom rozłąki);
 opracowaniu skutecznego sposobu monitorowania podmiotów otoczenia
lokalnego pod kątem diagnozy problemów rodzinnych, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk migracyjnych, jako nowego typu rodzin;
 zintensyfikowaniu i skoordynowaniu lokalnych działań pomocowych,
których priorytetem jest rozbudowanie środowiskowego zaplecza pomocy
rodzinom, głównie rozłączonym geograficznie, a także wychowującym się
w tych środowiskach dzieciom i dorastającym. Niezbędne do podjęcia tego
rodzaju działania jest zaangażowanie wielu placówek i organizacji oraz
zatrudnionych w nich specjalistów działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Zakładanym rezultatem byłaby wnikliwa diagnoza rodzin migracyjnych,
ukierunkowana na rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i stosowania
działań zapobiegawczych i naprawczych, adekwatnych do indywidualnych
problemów;
 uruchomienie wsparcia wyspecjalizowanych grup składających się
z psychologów, seksuologów i pedagogów. Tego rodzaju systemowe
działania pomocowe powinny mieć za zadanie uświadomienie,
iż powtarzające się lub trwające dłuższy czas okresy rozłąki stają
się powodem deprywacji potrzeb seksualnych, emocjonalnych, a także
przeciążenia obowiązkami pozostającego z dziećmi współmałżonka. Ten,
który opuszcza okresowo rodzinę i nie uczestniczy w jej życiu, w jej
powszednich problemach, ma kłopot z zaspokajaniem potrzeb
poszczególnych członków. Po powrocie z kolei rodzina przeżywa kryzys
związany z dostosowaniem się do nowej sytuacji, której następstwem są
konflikty małżeński i trudności w nawiązaniu kontaktu z dziećmi;
 budowanie środowiskowego systemu pomocy rodzinie migracyjnej –
profilaktyki związanej z dotarciem do osób planujących wyjazd, diagnostyki
sytuacji problemowych i niebezpiecznych zjawisk zanim utrwalą się ich
negatywne konsekwencje, terapii w momencie pojawiających się trudności
w relacjach rodzinnych i związku oraz readaptacji, czyli pomocy tym, którzy
podejmują decyzję o powrocie i potrzebują wsparcia w ponownym
zaaklimatyzowaniu się we własnym środowisku rodzinnym;
 tworzenie lokalnych form kompensacji rozłąki lub wprowadzanie do już
istniejących nowych działań ukierunkowanych na rodziny rozłączone
geograficznie (rodzinne poradnie, poradnie zdrowia psychicznego,
świetlice socjoterapeutyczne, zajęcia aktywizujące i integrujące dla dzieci
i rodziców).
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2.2. Zalecenia dla szkół i instytucji edukacyjnych
Rolą kadry kierowniczej powinno być postulowanie o ustawowe
zagwarantowanie konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli
i pedagogów szkolnych oraz wszystkich osób z instytucji zajmujących się na co
dzień pracą z rodzinami, w tym z nowym typem środowiska wychowawczego –
rodzinami migracyjnymi. Należy także zadbać o włączenie wybranych członków
rodzin
migracyjnych
do
opracowywania
programów
profilaktycznych
i pomocowych. Ich wiedza i doświadczenie wynikające z autopsji, będą
nieocenionym wkładem w organizowanie zaplanowanych przedsięwzięć.
Szczególnych rodzajów wsparcia wymaga młodzież w okresie dorastania, której
sytuacja życiowa jest podwójnie skomplikowana ze względu na trudną fazę
rozwoju oraz nowe, nieznane dotychczas okoliczności rodzinne.
Działania ze strony szkoły i instytucji edukacyjnych powinny koncentrować się
wokół następujących kwestii:

eliminowania lub niwelowania negatywnego i oceniającego postrzegania
rodziców migrujących zarobkowo, na rzecz dostrzegania ich determinacji
w zdobywaniu środków na utrzymanie rodziny i zapewnienie lepszej
przyszłości swoim dzieciom;

upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w sytuacji rozłąki
migracyjnej oraz optymalnych sposobach postępowania wychowawczego
w sytuacji rozłączenia przestrzennego rodziny;

profesjonalnej
organizacji
rówieśniczych
grup
wsparcia;
są
to rozwiązania, które znalazły zastosowanie w innych państwach
i odznaczają się wysokim poziomem efektywności.

dbałości o uświadomienie rodzicom podstaw prawnych dotyczących
władzy rodzicielskiej, w tym potrzeby uregulowania sytuacji prawnej
dziecka, szczególnie ustanowienia opiekuna prawnego w przypadku
migracji obojga rodziców lub wyjazdu za granicę samotnego rodzica;

tworzenia atmosfery współdziałania wychowawcy z rodzicem/opiekunem
dziecka, sprzyjającej częstym kontaktom, rozmowom i wzajemnej
informacji na temat zachowań dziecka w grupie rówieśniczej, jego
ewentualnych problemów i trudności w nauce czy zachowaniu;

zapewnienia technicznych środków dla bezpośredniego kontaktu i pełnej
informacji rodziców migrujących zarobkowo ze szkołą (telefoniczne
dyżury pedagoga i wychowawców, kontakt mailowy);

zachęcania nauczycieli i wychowawców do aktywnego szukania
możliwości kontaktu z uczniami, pozwalającego na stałe monitorowanie
ich sytuacji rodzinnej w celu wczesnego rozpoznania ewentualnych
czynników ryzyka;

organizowania różnych form opieki psychologiczno-pedagogicznej dla
dzieci nieradzących sobie z rozłąką z rodzicami i negatywnymi skutkami
życia w rodzinie rozłączonej przestrzennie;

przygotowania
i rozpowszechniania
materiałów informacyjnych
z podstawowymi danymi dotyczącymi sytuacji prawnej, szkolnej,
wychowawczej i społecznej dziecka dla rodziców podejmujących pracę
poza granicami kraju;

210
_______________________________________________________________________________________________





dostosowania istniejących programów pracy z dziećmi i młodzieżą
do autentycznych potrzeb uwzględniających deficyty w ich środowiskach
rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i problemów rodzin
migracyjnych; niezmiernie istotne jest tu permanentne poszerzanie
wiedzy przez nauczycieli o najnowsze wyniki badań dotyczące
problematyki młodzieży wychowującej się w rodzinach migracyjnych,
a także o aktualne wskazania pomocowe z analizowanego obszaru
tematycznego.
współdziałania szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie
przeciwdziałania negatywnym skutkom rozłąki migracyjnej w odniesieniu
do rodziców, dzieci i młodzieży.

Podsumowanie
Rola szkoły w zakresie wspierania dziecka z rodziny migracyjnej powinna
koncentrować się na działaniach informacyjnych, zapobiegawczych, diagnostyczno
-monitorujących oraz kompensacyjnych. Zaprezentowane w artykule treści
przybliżają rolę szkoły w procesie wspierania dziecka i rodziny oraz budowania
właściwego otoczenia wychowawczego w sytuacji, gdy naturalne środowisko
rodzinne zagrożone jest nieprawidłowościami. Artykuł zawiera wskazania dla władz
szczebla centralnego, lokalnego, a także dla szkół i innych instytucji edukacyjnych.
Opracowane rekomendacje wpisują się w szerszy kontekst działań pomocowych
świadczonych na rzecz rodziny i dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem
nowego typu środowiska wychowawczego jakim jest rodzina migracyjna. Warto
przy tym podkreślić, iż działania pomocowe i wsparcie ukierunkowane na rodziny
rozłączone przestrzennie nie muszą być realizowane w oderwaniu od innych,
podejmowanych dotychczas działań na rzecz rodzin w kryzysie. Niektóre problemy
ujawnione w rodzinach migracyjnych nie różnią się bowiem w swojej istocie od
tych, które napotykają niemigracyjne środowiska rodzinne. Ważne jest jednak takie
prowadzenie badań oraz analizowanie rezultatów, aby uchwycić zarówno wspólne,
jak i odrębne problemy, deficyty, potrzeby itp. Zabiegi tego rodzaju będą cechować
się zwiększoną efektywnością, co posłuży rozwiązaniu większej liczby problemów.
Przedsięwzięcia tego rodzaju są niezbędnymi zabiegami prowadzonymi w celu
przygotowania profesjonalnej oferty dla szkół i instytucji edukacyjnych, aby mogły
stosować programy pomocowe i organizować wieloaspektowe wsparcie dla swoich
uczniów i ich rodzin.
Streszczenie
Przygotowanie programów służących pomocy dzieciom i ich rodzicom należy
do jednych z najtrudniejszych zadań przed jakimi stoi kadra pedagogiczna szkoły.
Trudność ta wynika z kilku powodów, jednak za najważniejszy uważam poznanie
faktycznych deficytów tkwiących w środowisku rodzinnym, ponieważ działanie to
wymaga szczegółowego zdiagnozowania sytuacji wewnątrzrodzinnej, tj. poznania
sposobów funkcjonowania poszczególnych jej członków oraz rodziny jako całości.
Literatura naukowa z dziedziny pedagogiki, psychologii i socjologii stanowi bogaty
zbiór wiedzy, w tym: programów, rekomendacji oraz wyników badań, które są lub
mogą być wykorzystane w pracy z uczniami i ich rodzinami w okolicznościach
określanych jako kryzysowe. Trudno natomiast doszukać się programów, które
byłyby opracowane wyłącznie dla rodzin migracyjnych, w tym wychowujących się
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w nich dzieci i jednostek w fazie dorastania. Wynika to prawdopodobnie z faktu,
iż nikt dotychczas nie opracował kompleksowo zgromadzonych rezultatów empirii
pod kątem pomocy i wsparcia dla rodzin rozłączonych przestrzennie. Zdarza
się, że dość liczna populacja rodzin migracyjnych w Polsce napotyka problemy,
które wymagają wsparcia z zewnątrz. Deficyty te najłatwiej jest dostrzec w szkole
obserwując uczniów. Możliwości ich ujawnienia i zdefiniowania są wyzwaniem
dla nauczycieli i wychowawców mających bezpośredni kontakt z uczniami. Kadra
pedagogiczna szkół i instytucji edukacyjnych ma też potencjał, aby podjąć
działania o charakterze profilaktycznym, wczesnej interwencji, a jeśli wymagają
tego okoliczności – również terapeutyczne. Podstawowym wskazaniem jest zatem
profesjonalne monitorowanie i dyskretne rozpoznawanie sytuacji życiowej uczniów
z rodzin migracyjnych, a na tej podstawie formułowanie wniosków i wskazań, które
są cennym źródłem wiedzy dla opracowywania przez szkołę działań pomocowych
i organizowania fachowego wsparcia.
Artykuł ten jest próbą zaprezentowania przykładowych rekomendacji dla
jednostek władzy centralnej, samorządowej oraz szkół i instytucji edukacyjnych,
które służą pomocą i wsparciem głównie uczniom, ale także ich rodzicom
stanowiącym nowy typ rodzin-rozłączonych przestrzennie.
Słowa klucze: rozłąka migracyjna, pomoc, wsparcie, szkoła, dzieci, młodzież
Summary
Preparation of programs aimed at helping children and their parents is one
of the most difficult tasks for the school teaching staff. This difficulty is due to
several reasons, but the most important is difficulty in recognition the actual deficits
in child’s family environment.
That is because this activity requires a detailed diagnosis of the situation
interfamilial, ie. learning about the functioning of its individual members and family
as a whole. The scientific literature on pedagogy, psychology and sociology
is a rich collection of knowledge, including: programs, recommendations and
research results, which are or may be used in working with students and
their families in the circumstances referred to as a crisis. However, it is difficult
to find any programs exclusively referred to migrant families, including children
and youths. This is probably due to the fact that no one has developed
a comprehensive empirical results gathered for help and support for spatially
disconnected families.
Fairly large population of migrant families in Poland have problems that
require external support.
These deficits are the most visible among students. The possibility of their
disclosure and definition are a challenge for teachers and educators who have
direct contact with students. School and educational institutions staff has also the
potential to take the preventive actions, early intervention, and when circumstances
require – even therapeutic actions. Therefore, the main indication is a professional
monitoring and discrete recognition of life situation of pupils from migrant families,
and on this basis to formulate proposals and indications, which are a valuable
source of knowledge for development by the school to support and organize
professional support.
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This article is a kind of recommendation for authorities, local government,
schools and educational institutions that provide assistance and support, mostly
students but also their parents that constitute a new type of family-spatially
disconnected.
Key words: separation, migration, assistance, support, school, children,
adolescents
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POTRZEBY EDUKACYJNE MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE
ORAZ ICH ZASPOKAJANIE – NA PODSTAWIE EDUKACYJNOWYCHOWAWCZEGO MODELU PRACY Z NIELETNIMI

Wprowadzenie
Związek między społecznym nieprzystosowaniem a niepowodzeniami
szkolnymi jest istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym. W artykule
podjęty został problem potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami
w zachowaniu. W prezentowanych tu analizach przyjęto, że specjalne potrzeby
edukacyjne wskazanej grupy są uwarunkowane środowiskowo oraz są
konsekwencją dotychczasowych trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
Zgodnie z nowymi założeniami polityki oświatowej, kształcenie uczniów
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem wymaga
rozpoznawania potrzeb oraz wsparcia w ich zaspokajaniu. W tym celu wykorzystać
można doświadczenia z realizacji innowacyjnego projektu Drogowskaz życiowy.1
W czasie kiedy projekt powstał, intencją autorów i realizatorów było wypracowanie
innowacyjnych rozwiązań praktycznych w pracy z młodzieżą społecznie
niedostosowaną, możliwych do realizacji w warunkach placówek socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych. Obszar implementacji uzyskanych rezultatów jest dużo
szerszy. Jedną z możliwości jest obszar SPE.
Specjalne potrzeby edukacyjne – perspektywa prawna i pedagogiczna
Kwestia indywidualnego podejścia w kształceniu uczniów społecznie
niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem, aktualnie wiązana
z kategorią potrzeb edukacyjnych, od dawna była obecna w specjalnym
kształceniu resocjalizującym. Organizacja nauczania oraz realizacja zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nierozłącznym zadaniem
zakładów poprawczych i schronisk oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i ośrodków socjoterapii. Indywidualny program resocjalizacji powinien być
integralną częścią indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Przepisy dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których
dalej
będzie
mowa,
uzupełniają
dotychczasowe
regulacje
zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, gdzie założono
w § 5.1.: ”W ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje

1

M.in.: A. Dąbrowska, Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjnowychowawczej z nieletnimi. Warszawa 2014, A. Dąbrowska, Percepcja własnej sytuacji życiowej
przez jednostki nieprzystosowane społecznie na przykładzie wychowanków MOW, MOS i Zakładów
poprawczych (w:) Bieńkowska, Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja Praca Penitencjarna.
Cieszyn 2014
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indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny”.2 Także ustawa z 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późniejszymi
zmianami)3 w art. 66. § 1. przyjmuje:”Organizacja i system wychowawczy
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii i schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach poprawczych powinny
zapewniać możliwość indywidualnego na nieletnich odpowiednio do ich
osobowości i potrzeb wychowawczych”. W art. 65.§ 2. ustawy określono,
że:”Działalność
wychowawcza
powinna
zmierzać
przede
wszystkim
do wszechstronnego rozwoju osobowości i uzdolnień nieletniego oraz do
kształtowania i utrwalania w nim społecznie pożądanej postawy i poczucia
odpowiedzialności, tak by był on odpowiednio przygotowany do społecznie
użytecznej pracy”.
Termin specjalne potrzeby edukacyjne sformułowała Mary Warnock w 1978
roku dla określenia kategorii uczniów, u których diagnozowano deficyty rozwojowe.
Takie określenie pozwoliło, by odejść od akcentowania braków/utrudnień
rozwojowych dzieci i młodzieży na rzecz ich odmienności. Specjalne potrzeby
edukacyjne (SPE) są rozpoznawane u dzieci od 3. roku życia i u młodzieży
do ukończenia nauki szkolnej. Wobec młodszych dzieci: od urodzenia do 3. roku
życia jest stosowany termin specjalne potrzeby rozwojowe (SPR).
Obszar powyższych problemów został w Polsce prawnie uregulowany, wraz
z wprowadzeniem zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
nowej klasyfikacji SPE oraz polityki inkluzji uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych,4 w przepisach oświatowych z 2010 roku
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnych
oraz
niedostosowanych
społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
a także w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
Po nowelizacji,5 podejmowane tu kwestie są określone następująco:
„§ 3. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi
w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:
1. z niepełnosprawności;
2. z niedostosowania społecznego;
3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4. ze szczególnych uzdolnień;
5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1755. Ten przepis dotyczy również młodzieży z MOS. Aktualne
rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lipca
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii
3
Dz.U. 2014 poz. 382
4
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Agencji ds. Specjalnych
Potrzeb i Edukacji Włączającej
5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)
2
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z zaburzeń komunikacji językowej;
z choroby przewlekłej;
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
z niepowodzeń edukacyjnych;
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny,
sposobem
spędzania
czasu
wolnego
i
kontaktami
środowiskowymi;
11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą”.
W wyżej cytowanym rozporządzeniu przewidziano pomoc psychologicznopedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce realizowaną w trakcie bieżącej
pracy z uczniami oraz w formie klas terapeutycznych, zajęć rozwijających
uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych
(korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym), zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej –
w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów oraz
porad i konsultacji. Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można
podzielić na dwie grupy: uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego (niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie) oraz uczniów
z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznaniem w szkole jako potrzebujących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec każdej z tych grup stosuje się
odmienne procedury. Dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia
opracowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET). We
wsparcie angażowane są różne osoby, które na co dzień stykają się z dzieckiem
i jego problemami – nauczyciele, dyrektor szkoły, pomoc nauczyciela, asystenci
edukacji romskiej, pielęgniarki środowiskowe lub higienistki szkolne, kuratorzy
sądowi, asystenci rodziny i inni specjaliści. Od 1 września 2015 roku obowiązuje
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które
modyfikuje organizację kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.6
Jednym z podstawowych problemów w pracy z dziećmi i młodzieżą ze SPE
był brak obowiązujących klasyfikacji potrzeb i odpowiadających im działań
edukacyjnych. Taką rolę pełni od niedawna Katalog Specjalnych Potrzeb i Usług,
który oparty został na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF-CY; pełny skrót
KSPiU/ICF-CY).7 Dokument został skonstruowany w taki sposób, aby można go
było stosować w szerokim spektrum potrzeb dzieci i młodzieży: uzdolnionych
poznawczo lub kierunkowo, pochodzących z różnych grup narodowościowych,
mających nietypowe doświadczenia edukacyjne, obciążonych niepowodzeniami
6.
7.
8.
9.
10.

6
7

Dz. U. 2015, poz. 1113
L. Zaremba, Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR
i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Warszawa 2014
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szkolnymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych
społecznie, jaki posiadających inne potrzeby.”Potrzeby każdego dziecka są
zróżnicowane i oryginalne. Wynikają z kontekstu posiadanych doświadczeń,
określonego poziomu funkcjonowania, który może być następstwem zaburzeń
struktury i funkcji ciała versus wysokiego poziomu rozwoju funkcji, ale również
wynikiem znacznych zaniedbań ze strony najbliższego otoczenia – rodziny, szkoły,
przedszkola. Mogą to być m.in. nieprawidłowe postawy i oczekiwania rodziców lub
opiekunów, zaniedbania pedagogiczne, takie jak złe i niedostosowane do potrzeb
dziecka lub ucznia metody wspierania jego rozwoju lub nauczania, ale również
niedostarczenie w odpowiednim czasie technologii wspomagających proces
kształcenia, co ma znaczący wpływ na aktywności i uczestniczenie”.8 Katalog jest
rekomendowany na wszystkich etapach pracy z uczniami: od diagnozy
(specjalistycznej lub wewnątrzszkolnej) po ewaluację podjętych działań.
W KSPiU/ICF-CY wyodrębniono główne obszary i podobszary oddziaływań
i uwarunkowań, które są kodowane oraz usług i świadczeń służących zaspokojeniu
potrzeb ucznia w celu koordynacji wsparcia. Przyjęto, że potrzeby rozwojowe
i edukacyjne dzieci i młodzieży należy ujmować w następujących wymiarach:
osiągnięć życiowych, osiągnięć rozwojowych i szkolnych oraz kompetencji
i integracji społecznej.9 Katalog jest propozycją wielowymiarowego narzędzia
pomiaru, która dopiero rozpoczyna zastosowanie w praktyce edukacyjnej. Jego
upowszechnienie wymaga czasu oraz wypracowania stosownych procedur.
Projekt KSPiU/ICF-CY uznać należy za wartościową zmianę w regulacji
systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Inna klasyfikacja potrzeb oraz
sposobów ich zaspokajania powstała przy współudziale rodziców i Wydziału
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zgodnie z nią,
potrzeby dzieci i młodzieży ze SPE dotyczą następujących kwestii: odpowiednia
grupa akceptująca i tolerująca dziecko lub ucznia; usamodzielnienie się;
autonomia; samorealizacja; stabilne środowisko życia, w tym edukacji; akceptacja,
zrozumienie,
dowartościowanie,
pozytywne
doświadczenia;
poczucie
bezpieczeństwa; potrzeba uwagi, poznania, szacunku; potrzeba więzi; potrzeba
wsparcia psychicznego; właściwa organizacja czasu wolnego na terenie szkoły.10
Na tle tak zarysowanych koncepcji specjalnych potrzeb edukacyjnych, trzeba
zapytać o specyfikę potrzeb uczniów społecznie nieprzystosowanych lub
zagrożonych niedostosowaniem. Tansley i Guilford w swojej książce
Theeducationof slowlearningchildren (1960) jako pierwsi wskazali na problem
identyfikacji i uwzględniania odmiennych potrzeb uczniów z zaburzeniami
zachowania. Autorzy formułują następujące potrzeby: bezpieczeństwa, bycia
kochanym i odwzajemniania miłości, uznania przez inne dzieci, odnoszenia
sukcesów i uznawania wyników pracy, niezależności i ponoszenia
odpowiedzialności, aktywności i nowych doświadczeń.11 Są one związane
z deficytami emocjonalnymi dzieci i młodzieży o nieprawidłowej socjalizacji. Jan
Konopnicki ujął tę kwestię następująco:”wszelkie emocje, jak wiemy, ujawniają się
głównie w stosunkach z innymi ludźmi albo są rezultatem tych stosunków.

8

Ibidem, s. 42
Ibidem, s. 18
10
Ibidem, s. 86-87
11
J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa1966, s. 73-75
9
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Powoduje to, że przyczyny emocjonalne wiążą się bardzo ściśle ze społecznymi,
tak ściśle, że właściwie jakiekolwiek ich rozdzielanie jest raczej sztuczne”.12
Problematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych stosunkowo rzadko
odnoszona jest do grupy niedostosowanych społecznie. Wynika to z kilku
powodów, z których naszym zdaniem najważniejszy to – stereotypowe
przekonanie, że najważniejsze są efekty socjalizacyjne w postaci braku oznak
demoralizacji. Niepowodzenia szkolne i niskie wyniki nauczania są uznawane za
typowe dla niedostosowanych społecznie; deficyty są postrzegane jako
konsekwencja braku uzdolnień i cech osobowościowych (braki motywacji,
zainteresowań, lenistwo). Dominujące zaś w praktyce sposoby pracy z uczniami
z problemami socjalizacyjnymi nie wychodzą od potrzeb młodzieży i jej
potencjałów, ale zależą od możliwości placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.
Potwierdzeniem tych tez są wyniki kontroli przeprowadzonej przez
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli
nt. Funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.13 Kontrola
dotyczyła realizacji działalność edukacyjnej i wychowawczej w latach 2007-2009
i objęła 23 placówki (spośród 35 działających w kraju). W raporcie napisano
m.in.:”Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie funkcjonowanie systemu
resocjalizacji nieletnich, działającego w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich. Jest on niepełny i niespójny, a znaczna część zadań powierzonych
skontrolowanym jednostkom nie jest wykonywana lub wykonywana jest niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi”, m. in. w zakresie”udzielania pomocy
psychologicznej i pedagogicznej w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, w tym m.in. rodzajów prowadzonych zajęć przez psychologa
i pedagoga oraz zasad dokumentowania tej działalności”.14 Stwierdzono także
nieprawidłowości w”niewykorzystaniu w skontrolowanym okresie środków z UE na
realizację pięciu projektów dotyczących programów integracji i aktywizacji
zawodowej osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich”.15 Stwierdzono uchybienia w zakresie przygotowania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli pracujących z młodzieżą.16 Eksperci pytani przez NIK
o kierunki pożądanych zmian, wskazali na”stworzenie warunków do uczestniczenia
nieletnich w procesie dydaktycznym organizowanym również poza placówką
(większe otwarcie na środowisko)”, zwrócenie uwagi na możliwości rozwojowe
wychowanków a nie na deficyty, dopuszczenie do udziału w resocjalizacji
podmiotów społecznych, w szerszym zakresie akcentowanie potrzeby integracji
społecznej i zatrudnienia.17 NIK wnioskowała też o wyposażenie szkół
przy placówkach resocjalizacyjnych w niezbędne pomoce naukowe oraz
unowocześnienie parku maszynowego warsztatów szkolnych.

12

J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa1966, s. 65
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa, sierpień
2009
14
Ibidem, s. 2
15
Ibidem, s. 3
16
Ibidem, s. 4
17
Ibidem, s. 6
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Badania nad powiazaniami między niepowodzeniami w nauce,
a niedostosowaniem zapoczątkował w polskiej pedagogice resocjalizacyjnej Jan
Konopnicki. Dowiódł, że istnieje linia rozwojowa zaburzeń w zachowaniu, a w fazie
pierwszej występują m. in. opóźnienia i niepowodzenia szkolne oraz wagary.18
Krystyna Ostrowska potwierdziła systematyczne wagary jako ważny i pierwszy
symptom nieprzystosowania społecznego.19 W diagnozie syndromu społecznego
nieprzystosowania sytuacja szkolna ucznia jest istotnym wymiarem i silnym
predykatorem zagrożeń rozwojowych i nieprzystosowania społecznego.20
Negatywny stosunek do norm społecznych związanych z pełnieniem roli ucznia
koreluje z późniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu w innych rolach
społecznych.
Środowisko szkolne stanowi jedną z głównych przestrzeni funkcjonowania
dorastającego człowieka; podstawową formę jego aktywności powinna stanowić
nauka szkolna. Nieletni kierowani do placówek wychowawczych, socjalizacyjnych
lub resocjalizacyjnych zazwyczaj mają ukształtowany negatywny stosunek
do nauki, doświadczyli niepowodzeń szkolnych oraz systematycznie uchylają się
od obowiązku szkolnego i kształcenia zawodowego. Projektując oddziaływania
resocjalizacyjne, z perspektywy tego co ustalono powyżej, punktem wyjścia
powinno stać się rozpoznanie i uwzględnienie potrzeb edukacyjnych młodzieży,
w szczególności tych związanych z nauką i przygotowaniem zawodowym.
Przykładem takich działań jest nowatorski projekt Drogowskaz życiowy, którego
nadrzędnym celem stało się wypracowanie dla jednostek nieprzystosowanych
społecznie nowatorskiej metody, która posłuży zmianie postaw (u wychowanków)
w komponencie wiedzy, emocji i zachowań. Strategia realizacji założonego celu
oparta została na założeniach koncepcji Twórczej Resocjalizacji autorstwa Marka
Konopczyńskiego (2007) i koncentruje się na wyszukiwaniu i rozwijaniu
potencjałów tkwiących w wychowankach, nie zaś na ich pozornej resocjalizacji,
czyli próbie zmiany zachowań pod wpływem dostosowania się do zasad,
regulaminu placówki.
Założenia i efektywność nowatorskiego
modelu edukacyjnowychowawczego dla nieletnich
Projekt Drogowskaz życiowy21 został zrealizowany dzięki grantowi
przyznanemu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury

18

J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa 1966; J. Konopnicki,
Niedostosowanie społeczne. Warszawa 1971
19
K. Ostrowska, E. Milewska (red.), Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii: przewodnik
metodyczny. Warszawa 1986
20
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
i metodyczne. Warszawa 2000
21
Treści zawarte poniżej, w tym wyniki badań zostały już wykorzystane przez autorkę w odniesieniu
do różnych kontekstów w kilku artykułach, które nie są jeszcze opublikowane, np.: A. Kieszkowska,
A. Dąbrowska, Przyczyny nieprzystosowania społecznego wychowanków placówek socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych; A. Dąbrowska, Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) – autorski
model wsparcia dla nieletnich szansą na optymalne uczestnictwo społeczne; A. Dąbrowska,
Zaburzona socjalizacja a funkcjonowanie nieletnich w środowisku społecznym – prezentacja
wybranych wyników badań. Zaburzone zachowania w perspektywie ekologicznej a koncepcja
Twórczej Resocjalizacji. Rezultaty empiryczne i wdrożeniowe projektu innowacyjnego testującego
Drogowskaz życiowy. Upowszechnianie nowatorskiej metody, między innymi poprzez publikowanie
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i Rozwoju. Obejmuje on realizację trzech obowiązkowych etapów (diagnoza,
opracowanie i testowanie nowatorskiego produktu oraz upowszechnienie go). Idea
projektu nawiązywała do koncepcji Twórczej Resocjalizacji, a jego głównym celem
było opracowanie bardziej skutecznej, od obecnie stosowanych, metody pracy
z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. W rezultacie stosowania tejże metody
miała dokonać się zmiana postaw u nieletnich. Działania podjęte w Drogowskazie
życiowym miały charakter eksperymentu pedagogicznego. Rozpoczął się on
diagnozą, w której uczestniczyło ponad czterystu wychowanków młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii. Następnie, na podstawie jej wyników opracowano produkt finalny
(model, metodę), czyli innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne dla nieletnich,
które z kolei były poddane testowaniu w celu ustalenia ich skuteczności vs braku
efektywności. Testowanie odbywało się na reprezentatywnej grupie wychowanków.
Ostatni etap polegał na upowszechnieniu nowatorskiej metody w celu wdrażania
jej w innych ośrodkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych
w Polsce.
Inspiracją do opracowania założeń projektu stała się teza, z której wynikało,
że stosowane obecnie środki pedagogiczne wynikające z rozwiązań
regulaminowych placówek nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zatem
zasadniczym problemem postępowania resocjalizacyjnego jest brak alternatywy.
Wykorzystując lukę w tym zakresie podjęto starania o przygotowanie
innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych, które nie są ukierunkowane
na korektywną zmianę społecznych sposobów funkcjonowania wychowanka, lecz
na rozwój jego strukturalnych czynników procesów poznawczych i twórczych.
Założono, iż efektem zastosowania nowatorskiej metody powinna być zmiana
postaw polegająca na powstaniu odmiennych od dotychczasowych parametrów
tożsamości społecznej i indywidualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie,
czyli: ich społeczna sylwetka powinna zmienić się na tyle, aby była akceptowana
przez otoczenie. Mając przed sobą tego rodzaju wyzwanie, skoncentrowano się na
kilku podstawowych kwestiach: nieprzystosowaniu społecznym jako czynniku
zaburzającym układ ekologiczny, okresie dorastania (wiek wychowanków
biorących udział w projekcie), a także wynikach diagnozy, dokonanej przed
opracowaniem i testowaniem innowacyjnego modelu. Dotyczyła ona sytuacji
życiowej (rodzinne, rówieśniczej, szkolnej) oraz postaw wychowanków zakładów
poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii.
Rozpoznanie powyższych zakresów stanowiło bazę do opracowania
nowatorskiego modelu edukacyjno-wychowawczego (innowacyjnych oddziaływań
resocjalizacyjnych) dla nieletnich zgodnie z zasadą, iż negatywne zachowania
młodzieży traktowane są dwuaspektowo: mają naturę socjologiczną
i psychologiczną.22

artykułów zawierających wyniki badań, rezultatu etapu testowania oraz ogólne informacje o realizacji
projektu, jest obliga-toryjnym wymogiem przy realizowaniu innowacyjnych grantów współfinansowanych ze środków UE.
22
Ibidem,s.155; Ibidem, s. 37
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Postępując zgodnie z wytyczonym planem rozpoczynam od przybliżenia istoty
nieprzystosowania społecznego jako przyczyny zaburzającej funkcjonowanie
układu ekologicznego.
Liczne badania naukowe prowadzone od dziesięcioleci zarówno w warunkach
klinicznych, jak i przez naukowców z obszaru nauk społecznych, przyczyniają się
do głębszego zrozumienia problematyki zaburzonych (dewiacyjnych) zachowań,
wykolejenia (nieprzystosowania) społecznego, demoralizacji itp. Wszelkie diagnozy
służą także doprecyzowaniu istniejących definicji interpretowanego problemu.
Wielodyscyplinarność, a w konsekwencji: różnorodność celów poznawczych,
paradygmatów, metod i narzędzi badawczych, a także miejsc oraz okoliczności
prowadzonych badań skutkują opracowaniem wielu zróżnicowanych definicji
zaburzonych zachowań oraz nieprzystosowania społecznego.23 Dodatkową
trudność powoduje fakt, iż są to zjawiska mieszczące się w kręgu zainteresowań
zarówno naukowców, jak i praktyków. Ponadto, niektórzy autorzy traktują
te terminy zamiennie, a inni rozdzielnie. Stąd też wynika pewna niezręczność
polegająca na przedstawieniu istoty terminu, który nie posiada jednorodnej
definicji. Sytuacje tego rodzaju wymuszają dokonanie wyboru jednego lub kilku
opisów, spośród wielu prezentowanych w literaturze przedmiotu. Przed takim
właśnie zadaniem stoi autorka niniejszej publikacji. Współczesne rozumienie
zaburzonych zachowań oraz nieprzystosowania społecznego zostało sprecyzowane pod wpływem psychologii kognitywnej rozwijającej się w drugiej połowie
XX wieku. Pewnym rozwiązaniem dla powyższych kwestii jest przyjęcie definicji
E.M. Bowersa (za: B. Urban 1997),24 który zaburzonymi zachowaniami określa te,
które odbiegają od normy ustalonej dla danego wieku rozwojowego i przeciętnych
warunków środowiskowych jednostki (dziecka, dorastającego) oraz wyrażają
się przynajmniej jednym z następujących kryteriów: niezdolnością do uczenia
się, która nie ma związku z czynnikami intelektualnymi, deficytami w myśleniu
lub chorobami; defektami w zakresie nawiązywania i utrzymywania
satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami, nauczycielami; niewłaściwe
sposoby zachowań lub emocje w sytuacjach standardowych; stałe lub często
powtarzające się poczucie niezadowolenia i/lub depresji; skłonność do pojawiania
się fizycznych przesłanek lub lęku w sytuacjach szkolnych i interpersonalnych.
Zatem można wnioskować, że dzieci i młodzież charakteryzujący się zaburzeniami
w zachowaniu, wyróżniają się w grupie rówieśniczej deficytami w obszarze
poznawczym, behawioralnym i edukacyjnym, a rozwój tych zachowań
determinowany jest w znacznym stopniu przez interakcje zachodzące pomiędzy
jednostką a otoczeniem społecznym, w którym jest „zanurzona”. Istotne znaczenie
relacjom: jednostka-otoczenie w poszukiwaniu przyczyn zaburzeń w zachowaniu,

B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000, s. 15-19; B. Urban,
J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa 2008, s. 137. Terminy te w literaturze przedmiotu
używane są zazwyczaj zamiennie, jednak autorka artykułu dla bardziej klarownej charakterystyki oraz
uwypukleniu wspólnych cech, zdecydowała o odrębnym ujęciu, odwołując się do klasycznych
i najczęściej cytowanych definicji.
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B. Urban, Stabilność – transformacja stabilnych i ukrytych zachowań dewiacyjnych (w:) F. Kozaczuk
(red.), Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Rzeszów 1997a; B. Urban,
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przypisują autorzy teorii ekologicznych.25 Nieprzystosowanie społeczne dotyczy
zarówno deficytów wewnętrznych, a więc odnosi się do aspektu psychologicznego
(dotyczy zaburzeń emocjonalnych i sfery kontrolnej) oraz defektów zewnętrznych –
socjologicznych, charakteryzujących się naruszeniem norm społecznych
(moralnych, obyczajowych, prawnych). J. Konopnicki przyjął pewne określone
kryteria nieprzystosowania społecznego, do których zalicza: przejawy frustracji
polegające na działaniu jednostki wbrew własnym interesom, a co za tym idzie –
nierealistyczna motywacja; prowokowanie skomplikowanych sytuacji powodujących kłopoty trudne do rozwikłania; zachowania jednostki nieproporcjonalne do
rangi zaistniałego problemu; brak sukcesów w działaniu; złe samopoczucie
wynikające z braku sukcesów. Zofia Ostrihańska stwierdza, że najbardziej
przydatną definicją nieprzystosowania społecznego jest ta, którą opracowano
w Zakładzie Kryminologii PAN. Pojęcie to obejmuje dzieci i młodzież, których
zachowania cechują czynniki świadczące o nieprzestrzeganiu podstawowych
zasad postępowania oraz norm społecznych obowiązujących daną fazę rozwoju.26
Wspólną cechą zaprezentowanych powyżej ujęć definicyjnych są wyznaczniki
zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami społecznymi, obyczajowymi,
czy kulturowymi, które w konsekwencji powodują szkody dla jednostki oraz
środowiska, w którym człowiek funkcjonuje i rozwija się. Dla problematyki oraz
założeń projektu Drogowskaz życiowy istotne były jednak wyniki empirii
wyjaśniające przyczyny owych dewiacji. Dane te stanowiły bowiem istotny wkład
dla przygotowanego modelu pracy z nieletnimi. W procesie badawczym odwołano
się do paradygmatu ekologicznego, który wykorzystuje bezsporne osiągnięcia
dotychczasowych badań inspirowanych przez różne teorie psychologiczne
i socjologiczne. Zgodnie z nim, zaburzone zachowania są wynikiem wadliwych
interakcji pomiędzy jednostką, a jej otoczeniem społecznym. Warto w tym miejscu
podkreślić, iż w literaturze spotyka się wiele koncepcji wyjaśniających przyczyny
nieprzystosowania społecznego nieletnich. Niektóre teorie odwołują się do ujęcia
strukturalnego, traktującego nieprzystosowanie społeczne, jako jeden z deficytów
społecznych i próbują go wyjaśnić dopatrując się źródeł powstania w strukturze
społecznej. Inne natomiast odwołują się bezpośrednio, bądź pośrednio, do
koncepcji dezintegracji społecznej, tzn. przeistoczeń w kontekście przemian
o takim właśnie charakterze.27 Współczesna wiedza o zaburzeniach w zachowaniu
znajduje oryginalne ujęcie problematyki w teorii ekologicznej. Jej walory wyrażają
się zarówno w aspektach poznawczych, jak również praktycznych. Jest ona
syntezą osiągnięć wielu dyscyplin naukowych, a także dokonań empirycznych,
inspirowanych przez różne teorie psychologiczne i socjologiczne. Ujęcie
ekologiczne nie tłumaczy przyczyny zaburzonych zachowań (nieprzystosowania
społecznego, zachowań dewiacyjnych) deficytami tkwiącymi w jednostce –
odnoszącymi się do jej właściwości psychologicznych, fizycznych, behawioralnych

B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Warszawa 2000, s. 34-69
Z. Ostrihańska, Psychologiczne determinanty niedostosowania społecznego i przestępczości
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– czyli zjawiskami warunkowanymi czynnikami organicznymi, społecznymi lub
kulturowymi, lecz wyjaśnia interakcjami między jednostką, a jej otoczeniem
(przestrzenią społeczną). Nieprzystosowanie jest więc wynikiem defektów
dotyczących relacji jednostki z jej zewnętrznymi obszarami przestrzeni życiowej,
w których jest „zanurzona”. Eliminowanie dewiacyjnych zachowań, według założeń
opisywanej koncepcji może więc dokonywać się poprzez zmianę jednostki,
jej środowiska życia i rozwoju lub obydwu kontekstów równocześnie.28 W projekcie
innowacyjnym pod nazwą Drogowskaz życiowy proces badawczy opierał się na
tym właśnie paradygmacie, a wyniki empirii posłużyły do opracowania
innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych dla nieletnich, dla których podstawą
naukową stała się Twórcza Resocjalizacja.
Kolejnym zagadnieniem, jakie podejmuję jest charakterystyka dorastania,
a więc fazy życia wychowanków biorących udział w w/w projekcie. Okres
dorastania człowieka, który nazywany jest także adolescencją obejmuje fragment
życia między dzieciństwem a dorosłością i jest to czas dynamicznych,
równocześnie zachodzących zmian w wielu obszarach funkcjonowania młodego
człowieka. Dość często spotyka się określenie, iż dorastanie to okres tzw. kryzysu
i to właśnie na tę fazę przypada czas rozwiązania kryzysu tożsamościowego. Jeśli
nie zostanie on rozwikłany, to w kolejnych etapach życia będzie się on ujawniał
pod różnymi postaciami.29 Janusz Trempała30 uważa, że wszystkie zadania, jakie
powinny być zrealizowane przez człowieka w okresie adolescencji są niezmiernie
ważną kwestią stanowiącą podstawę do wchodzenia w kolejne fazy. Jeśli
ujawnione problemy nie zostaną zakończone, to jednostka pokonuje następne
etapy w cyklu swojego życia z bagażem nierozwiązanych spraw, co ewidentnie
utrudnia jej prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Stanowisko to można odnieść
do sytuacji życiowej wychowanków objętych programem Drogowskaz życiowy.
Ich „bagaż problemów” w postaci demoralizacji i/lub czynów karalnych powinien
zostać rozwiązany w placówce, w której przebywają, nim wkroczą w kolejną fazę
życia. Rola wychowawców w tym trudnym zadaniu jest niezastąpiona, a istotnym
wsparciem może być tu nowatorska metoda edukacyjno-wychowawcza dla
nieletnich opracowana w ramach realizacji projektu innowacyjnego Drogowskaz
życiowy. Niektórzy naukowcy fazę dorastania człowieka nazywają moratorium,
a sam Erik Erikson31 określa ją jako moratorium psychospołeczne. Według niego
jest to „zawieszenie pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dorosłym”. Anna
Brzezińska32 natomiast analizowany okres rozwoju określa jako „zaprogramowane
opóźnienie wpisane we wrodzone schematy rozwoju, w status społeczny
i zwyczaje kulturowe”. Dorastający poszukują w tym czasie idei, które są im bliskie
lub które mogą odrzucić oraz ludzi, którym mogą zaufać. Okres ten charakteryzuje

M. Orwid, K. Pietruszewski, Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków 1996; B. Urban, Zaburzenia
zachowania i przestępczość młodzieży. Kraków 2000, s. 64-75; Por. A. Dąbrowska, Innowacyjne
Oddziaływania Resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej
społecznie. Strategia wdrażania edukacyjno-wychowawczej metody pracy z nieletnimi, Ostrowiec
Św. 2013
29
E.H.Erikson, Tożsamość a cykl życia. Poznań 2004
30
J. Trempała, Koncepcja rozwoju człowieka (w:) Psychologia, podręcznik akademicki. Podstawy
psychologii, t. 1. Gdańsk 2006, s. 260
31
E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 2000, s. 274
32
A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk 2000, s. 254
28

223
_______________________________________________________________________________________________

się więc między innymi podejmowanymi próbami funkcjonowania w różnych rolach
i poszukiwaniem tej najodpowiedniejszej dla siebie oraz możliwościami
eksperymentowania w różnych dziedzinach. Piotr Szczukiewicz33 (1998) stwierdza,
że w okresie dorastania ujawniają się u człowieka liczne trudności i sprzeczności,
do których zalicza się problemy związane z przejściem od naturalnej grupy
odniesienia jaką jest rodzina do grupy społecznej rówieśników. Dorastający musi
pogodzić różne części własnego ja, a więc wyobrażenie o samym sobie z tym, jak
postrzegają go inni ludzie. Niezwykle ważna w tym okresie jest samoocena
adolescenta. Według Erika Eriksona34 w okresie moratorium dokonuje się
integracja tożsamości, a okres ten dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich jest
budowaniem tożsamości, osobowości oraz kształtowaniem konwencjonalnego
modelu osądu moralnego, czego rezultatem jest zmiana w psychice jednostki oraz
jej indywidualnym systemie poznawczym. Drugi, późniejszy okres nazywa się
„postmodernistyczną młodością” i odznacza się on wejściem w przestrzeń
społeczną poprzez zdobywanie doświadczeń w tworzenie stałych związków,
podejmowaniem pracy zawodowej oraz wytyczaniem i realizowaniem celów
i planów życiowych. Autor uważa, iż z okresem dorastania łączą się specyficzne
zagrożenia, z których najważniejszymi są: zamęt tożsamościowy, rozproszenie roli
oraz pozorne rozwiązanie kryzysu tożsamości poprzez przyjęcie tożsamości
negatywnej, która jest przeciwstawna do obowiązującej w danej kulturze. Można
więc stwierdzić, że obraz kryzysu analizowanej fazy życia człowieka może mieć
dość różnorodne formy. Młodzi ludzie wymagają zatem wyjątkowego,
profesjonalnego wsparcia ze strony najbliższych. Problem dorastających potęguje
się, jeśli ich środowisko rodzinne nie może, bądź nie chce wyjść naprzeciw
potrzebom swoich dzieci. Tego typu sytuacji życiowych doświadczają bez
wątpienia wychowankowie przebywający w ośrodkach socjalizacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. To właśnie dla nich zostało przygotowane
przedsięwzięcie finansowane ze środków UE, którego charakterystykę
przedstawiono poniżej.
W projekcie Drogowskaz życiowy brało udział ponad czterystu chłopców,
których cechuje tzw. tożsamość negatywna. Przebywali oni w zakładach
poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii. Ponad połowa z nich została umieszczona w placówce po
raz pierwszy, a najczęstszym powodem umieszczenia była demoralizacja
polegająca na nierealizowaniu obowiązku szkolnego, tj. w największej liczbie
przypadków – opóźnienia szkolne oraz porzucenie szkoły, a w następnej kolejności
częste, powtarzające się wagary. W najmniejszej liczbie przypadków ujawniły się
czyny karalne, takie jak: kradzież w sposób zuchwały z włamaniem, pobicia,
zagarnięcie mienia społecznego. Nieliczne były też przypadki uszkodzenia ciała,
kradzieży, rozboju, zabójstwa.
Środowisko rodzinne jest podłożem procesu socjalizacji oraz wszelkich
procesów wychowawczych. Ponad dziewięćdziesiąt procent chłopców biorących
udział w projekcie pochodzi z rodzin patologicznych (dotyczy jednego lub
obydwojga rodziców), co wygenerowało liczne błędy wychowawcze (np. dotyczące
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karania i nagradzania) w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich w ogóle,
a szczególnie w odniesieniu do wieku rozwojowego. Uzyskane wyniki badań
dotyczące środowiska wychowawczego nieletnich świadczą o licznych deficytach.
Najdobitniej wskazują na to te rodziny, w których sąd ograniczył bądź pozbawił
matkę i/lub ojca praw w stosunku do własnych dzieci. Istotną kwestią były także
niewłaściwe relacje rodzinne oraz konsekwencje niskiej świadomości
pedagogicznej rodziców. Dane uzyskane na podstawie diagnozy środowiska
rodzinnego w percepcji nieletnich nie dają podstaw do stwierdzenia, iż są to
miejsca, które dostarczają im wzorców do naśladowania. Drugim, niezmiernie
ważnym środowiskiem dla młodzieży jest grupa rówieśnicza, która jest miejscem
ocen i rywalizacji, a pozycja w niej może być głównym źródłem stresów. Może
on zwiększać się, gdy adolescent ponosi porażki w zdobywaniu wiedzy
i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Okoliczności tego rodzaju utrwalają
w jednostce niekorzystny obraz własnej osoby oraz w coraz większym stopniu
potęgują jego nasilenie. Wyjaśnienia wymaga fakt, iż w okresie dorastania wzrasta
zainteresowanie młodego człowieka opiniami innych na temat samego siebie.
Szczególne znaczenie mają opinie osób znaczących w życiu jednostki, a także
tych z najbliższego środowiska życia adolescenta. Rezultatem takich doświadczeń
jest kształtujący się system poglądów, opinii i sądów wartościujących o sobie
samym. Okres dorastania charakteryzuje też tworzenie bardziej pogłębionej
samooceny, która odznacza się wiedzą o dodatnich i ujemnych cechach
osobowości oraz ich wpływie na zachowanie. W całym okresie życia człowieka
jego stosunek do siebie jest emocjonalny, natomiast w okresie dorastania
uwidacznia się zmiana w kierunku intelektualnym. W literaturze przedmiotu
wyróżnione zostały dwa elementy obrazu siebie: wiedza o samym sobie, która jest
podstawą świadomości oraz samoocena.35
Charakterystyka okresu dorastania wskazuje na bardzo istotne aspekty
w rozwoju człowieka. Tak jak wspomniano powyżej, niezwykle ważną rolę odgrywa
samoocena będąca właściwością osobowości, która kształtuje się pod wpływem
stosunków społecznych. Uznano, iż wyniki dotyczące samooceny, jako istotnego
elementu postaw, będą odgrywać zasadniczą rolę przy konstruowaniu
nowatorskiej metody, czyli innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych.
A zatem: chłopcy biorący udział w analizowanym eksperymencie pedagogicznym,
zostali poddani badaniom postaw w ich własnej ocenie. Autorem zastosowanego
narzędzia badawczego jest Maria Ryś.36
Wychowankowie
zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii należą do grupy
młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Powodem umieszczania ich,
na przykład w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jest porzucenie nauki
szkolnej, brak ciągłości realizowania obowiązku szkolnego lub częste wagary
skutkujące nieotrzymywaniem promocji (również kilkukrotnie) do kolejnej klasy.
Stąd też trudno spodziewać się pozytywnych wyników dla postawy intelektualnej
u badanych nieletnich. Dane dotyczące pierwszej z postaw ujawniły się na niskim
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poziomie, co należy interpretować, iż nieletni mieli poczucie beznadziejności.
Ponadto, wyniki świadczą także o unikaniu myślenia o trudnej sytuacji w jakiej
aktualnie się znajdują (pobyt w placówce). Można zatem wnioskować,
że wychowankowie nie dokładali starań, aby podjąć jakiekolwiek działania
zmierzające do rozwiązania ich sytuacji; nie podejmowali starań służących
poszukiwaniu realnych rozwiązań. Badani wykazywali postawę bierną
charakteryzującą się dramatyzowaniem, rozważaniem najtragiczniejszych
scenariuszy dotyczących przyszłości, które mogą być konsekwencją trudnej
sytuacji. Tego typu postawy odbierają chęć podejmowania jakichkolwiek działań
i pogłębiają negatywny nastrój. Zaprezentowane wyniki jednoznacznie świadczą
o tym, że jednostka przed przystąpieniem do etapu testowania innowacyjnych
oddziaływań resocjalizacyjnych maskowała swoje faktyczne podejście
do rozwiązywania problemu. Przy nieadekwatnej samoocenie wyniki wysokie, czy
bardzo wysokie w podejściu intelektualnym nie mogą być uznane za niezawodne.
Taki układ danych świadczy o konfabulacji i koloryzowaniu przez jednostkę. Można
zaryzykować twierdzenie, że podjęcie działań umożliwiających jednostce
podnoszenie kompetencji społecznych (zaplanowanych w innowacyjnych
oddziaływaniach resocjalizacyjnych) pozwoli na zmianę tego stanu rzeczy.
Natomiast uzyskanie wyższych wyników przez jednostkę w tej skali może
świadczyć o fakcie, że stara się ona precyzyjnie przeanalizować trudną sytuację
w jakiej się znalazła i przemyśleć ją z różnych perspektyw, a w konsekwencji –
wyszukać wszelkie pozytywne aspekty sprawy oraz wyeliminować negatywne
z traumatycznego wydarzenia. Interesujące dla funkcjonowania nieletnich
w sytuacjach trudnych są uzyskane wysokie wyniki dotyczące postaw. Jednostka,
która uzyskała wyższe wyniki w komponencie wiedzy kreuje w sobie poczucie
głębszego sensu w tym, co się wydarzyło.
W odniesieniu do postawy emocjonalnej można wnioskować, iż osoba, która
odznacza się niskimi wynikami, a takie właśnie wystąpiły u największej liczby
badanych, charakteryzuje się emocjonalnymi deficytami w radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami życiowymi. Cechuje ją użalanie się nad sobą, wpadanie
w rozpacz lub też buntowanie się w okolicznościach, kiedy napotka trudności.
Zauważalny jest tu więc dość mocny ładunek emocji ukierunkowany na własną
osobę. Jeśli okaże się natomiast, że badany osiągną w analizowanej skali bardzo
niskie wyniki, to mogą one świadczyć o tym, iż jednostka izoluje się od ludzi,
wycofuje się z wszelkiej aktywności. Przeprowadzone wywiady wśród
wychowawców wykazały, że nieletni mają bierny stosunek w odniesieniu do
wszelkiej aktywności, co oznacza, że ich stosunki społeczne i relacje
interpersonalne są zaburzone. Uzupełnienia wymaga jednak fakt, iż jedyną,
chętnie podejmowaną aktywnością był sport. Był to więc ważny element wiedzy
w konstruowaniu innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych dla wychowanków
placówek. Wracając jednak do uzyskanych rezultatów badawczych dotyczących
postawy emocjonalnej można wnioskować, że niskie wyniki uzyskane w tej skali
wskazują na konieczność konsultacji psychologicznej. Uzyskane wyniki w skali
emocjonalnej obligują do poddania się profesjonalnym oddziaływaniom
psychologicznym, a w skrajnych przypadkach również psychiatrycznych. Natomiast
im wyższe wyniki uzyskane w powyższej skali, tym bardziej dana osoba stara
się odważnie sprostać trudnej sytuacji, zaakceptować swój ból, przeżyć go godnie,
nie tracić optymizmu. Taka osoba nie wypiera swojego bólu, nie zamyka się
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w sobie, ale swoim najbliższym opowiada, co czuje i co przeżywa w związku
z daną sytuacją. Taka ekstrawertyczna postawa ułatwia w dużej mierze w miarę
łagodne przejście i pokonanie trudnych sytuacji życiowych. Niestety, wśród
badanych chłopców tego rodzaju postawy ujawniły się w znikomym procencie.
Warto w tym miejscu podkreślić istotną kwestię, na którą zwracają uwagę
naukowcy, a mianowicie – komponent emocjonalny człowieka z punktu psychologii
rozwojowej jest bardzo złożony. Podejmowana aktywność zmierzająca
do dokonania zmiany w jego obszarze często wymaga licznych i długotrwałych
działań, co uwzględniono przy opracowaniu nowatorskiego modelu pracy
z nieletnimi, czyli innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Kolejnym
komponentem, których wyniki badań zaprezentowano w tym miejscu jest postawa
działaniowa.37
Wszyscy badani należą do jednostek wykazujących zaburzone zachowania.
Jest to młodzież nieprzystosowana społecznie, których zachowania wynikają
z niemożliwości powstrzymania się od działania pod wpływem bezpośrednich
impulsów; zachowania są bezwolne, czyli charakteryzują się brakiem wewnętrznej
kontroli. Chłopcy ci nie posiadają umiejętności uczenia się zarówno
z doświadczeń, jak i z konsekwencji błędnych zachowań. Jest to czynnik
powodujący nieefektywność oddziaływań wychowawczych zarówno ze strony
rodziców, nauczycieli, jak i wychowawców placówek wychowawczych
i resocjalizacyjnych. Zatem stosowanie kar w stosunku do takiej młodzieży nie ma
żadnego znaczenia dla zmiany zachowań.38 Z tego krótkiego opisu nasuwa się
wniosek, iż oddziaływania wychowawcze, czy resocjalizacyjne dla młodzieży
nieprzystosowanej społecznie muszą zawierać „jakieś” elementy, które spowodują
zmianę postaw. Zależy więc na tym, aby jednostki nieprzystosowane społecznie
zaczęły być postrzegane przez otoczenie w bardziej przyjazny sposób oraz aby
prezentowane przez nich zachowania zmieniły się również na tyle, aby oni sami
mogli myśleć o sobie jako o wartościowych osobach. Tego rodzaju przesłanki stały
się kolejnym składnikiem danych do konstruowania edukacyjno-wychowawczego
modelu dla nieletnich nazwanego innowacyjnymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi. Przyjrzyjmy się zatem wynikom badań dotyczącym komponentu
działaniowego. Okazało się, że najwięcej wśród wychowanków jest osób, które
osiągnęły niskie wyniki świadczące o poczuciu bezradności, braku sił, oczekiwaniu,
że ktoś inny zainteresuje się nimi, wyręczy, pomoże, znajdzie jakieś rozwiązanie.
Z analiz wynika, że im niższe wyniki, tym bardziej dana osoba poszukuje
nieprawidłowych rozwiązań. Charakteryzuje się ona wycofaniem z życia
lub rekompensuje swój ból za pomocą alkoholu, czy środków uspokajających lub
odurzających. Interpretacja wyników badań dotycząca skali działaniowej uprawnia
ponadto do wnioskowania, iż wyższe wyniki świadczą o tym, że dana osoba
intensywnie stara się podejmować różnego typu działania służące pomocą
w przyjęciu i rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazła. Człowiek
aktywnie szuka wsparcia i pomocy, aby zminimalizować problem lub go
wyeliminować. Ponadto, szukając pomocy wykorzystuje własne wcześniejsze
doświadczenia dotyczące radzenia sobie z innymi problemami, aby pomóc sobie
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w aktualnej sytuacji. Podejmuje także starania, aby zaakceptować trudną sytuację
i dostosować się do niej. Kolejny raz ujawniła się więc bierność w zachowaniach
nieletnich. Rezultaty empirii dotyczące postaw wychowanków placówek, dzięki
zastosowanemu narzędziu KNIIŚ (kwestionariusz nastawień intrapersonalnych,
interpersonalnych i nastawień wobec świata) autorstwa Ewy Wysockiej,39 pozwoliły
na zaprezentowanie wyników badań dotyczących najważniejszej kwestii dla
konstruowania innowacyjnych oddziaływań dla nieletnich, a mianowicie –
samooceny.
Tabela nr 1: Wyniki badanych grupach dla podskal samooceny KNIIŚ przed etapem
testowania. M (średnia), SD (odchylenie standardowe)
Pierwszy pomiar
przed etapem testowania innowacyjnych
Podskale KNIIŚ
oddziaływań resocjalizacyjnych
M
SD
Istotność
SAMOOCENA GLOBALNA
113,76
14,176
p<0,00
Samoocena ogólna, niespecyficzna
28,41
4,893
p<0,05
Sfera poznawczo-intelektualna
28,28
3,979
p<0,05
Sfera fizyczna
29,62
4,947
n. i
Sfera społeczno-moralna
29,56
3,96
p<0,00
Sfera charakterologiczna
29,32
3,947
n. i
Źródło: B. Ostafińska-Molik, Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach
projektu innowacyjnego „Drogowskaz życiowy”

Dane w tabeli pozwalają na wnioskowanie na temat samooceny badanych
chłopców. Rezultaty empirii zostały pozyskane przed zastosowaniem nowatorskiej
metody. Na ich podstawie można zaobserwować pomiar samooceny globalnej
oraz trzech szczegółowych. Samoocena ogólna (niespecyficzna) i globalna opisuje
uogólnione przekonanie o własnej wartości, szacunek i akceptację wobec siebie.
Im wyższy wynik, tym bardziej pozytywna samoocena. Świadczą o tym
następujące cechy: zadowolenie i poczucie dumy z siebie, poczucie dumy z tego
kim i jakim jestem, ocena siebie, jako osoby wartościowej. Wyniki dowodzą,
iż jednostka wykazująca wyższe wyniki w analizowanej skali posiada realistyczne
przekonanie, że dominują w niej cechy pozytywne oraz jest pewna tego,
że odznacza się zdolnościami, które pozwalają jej wykonywać różne rzeczy tak
dobrze, jak inni ludzie. Natomiast w odniesieniu do pierwszej, cząstkowej
samooceny, tj. poznawczo-intelektualnej należy przyjąć, iż diagnozuje ona
przekonanie o własnej mądrości, zdolnościach, spostrzegawczości, umiejętności
obserwowania otoczenia, zdarzeń, zapamiętywania, łatwości uczenia się,
pomysłowości w zakresie rozwiązywania różnych zadań i problemów dnia
codziennego. Kolejna cząstkowa samoocena w sferze społeczno-moralnej
świadczy o tym, że badany postrzega siebie jako osobę atrakcyjną
interpersonalnie, która przestrzega reguł społecznych i odznacza się: uczciwością,
wrażliwością i empatią, a w swoim życiu kieruje się nieczynieniem krzywdy innym.
Ponadto, przestrzega w życiu takich zasad jak: bycie życzliwym, otwartym
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i szczerym w kontaktach z innymi ludźmi; jest osobą budzącą zaufanie. Sfera
charakterologiczna dotyczy własnej wytrwałości, rozwagi życiowej, zaradności,
odpowiedzialności za własne zachowania, staranności, prawdomówności, ambicji,
poczucia humoru oraz optymizmu życiowego.40 Podsumowując wyniki dotyczące
samooceny można stwierdzić, iż niska i nieadekwatna samoocena sprzyja
zaburzeniom zachowania. Osoba taka jest przekonana o słabych własnych
możliwościach, braku kompetencji i umiejętności, a jej stałe myślenie o porażce
osłabia motywację i zwiększa poziom odczuwanej beznadziejności.41
Powyższe rezultaty pierwszego etapu realizacji projektu innowacyjnego dały
obraz postaw wychowanków placówek resocjalizacyjnych i wychowawczych.
Zgromadzone dane stały się podstawą do opracowania innowacyjnych
oddziaływań resocjalizacyjnych, których wartość merytoryczna w założeniu miała
posłużyć do lepszych efektów w pracy z nieletnimi, a tym samym doprowadzić
do zmiany postaw w komponencie wiedzy, emocji i zachowań. Wnioski z empirii
pozwoliły wygenerować ogólne kryteria dla konstruowanego w/w modelu wsparcia
dla nieletnich:
a) uwzględnić specyfikę wieku rozwojowego nieletnich biorących udział
w projekcie,
b) zadbać o wykształcenie cech pozwalających zwiększyć motywację
do działania,
c) określić rodzaj aktywności wychowanków, który pozwoli na wypracowanie
adekwatnej samooceny,
d) określić formy aktywności nieletnich, które pozwolą na nabycie
pozytywnych cech takich, jak: cierpliwość, systematyczność, sumienność,
współpraca, zdrowe zasady rywalizacji w celu zminimalizowania bierności,
a także planowanie przyszłości jako istotny element tworzenia się
tożsamości w okresie dorastania.
Mając tego rodzaju ustalenia zaopiniowano, że innowacyjne oddziaływania
resocjalizacyjne po pierwsze będą opierać się na sporcie, a po wtóre ich
zastosowanie rozbudzi empatię u osób, do których są kierowane. Na tej właśnie
podstawie opracowano dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie model
wsparcia, który nazwano innowacyjnymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi lub
modelem edukacyjno-wychowawczym dla nieletnich. Aby ułatwić Czytelnikowi
zrozumienie, dlaczego owa nowatorska metoda pracy jest innowacją, pozwolę
sobie w tym miejscu przytoczyć jej definicję w opracowaniu Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Otóż projekty innowacyjne mają na celu
poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania
problemów społecznych, mieszczących się w ramach EFS. Służą one nie tyle
rozwiązywaniu problemów różnych grup społecznych (grup docelowych), ile
rozwiązaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które
mogłyby być wykorzystane przy wspieraniu osób zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem.
Mając na względzie powyższe treści opracowano model wsparcia dla
nieletnich oparty na sporcie i rozbudzaniu empatii. Składa się on z cyklu sześciu
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szkoleń mających formę zajęć pozalekcyjnych, a okres jego realizacji trwa około
dziesięciu miesięcy, czyli jeden rok szkolny. Pierwszy etap cyklu polega na nauce
pływania i zdobyciu karty pływackiej. W drugim etapie wychowankowie doskonalą
tę umiejętność i przygotowują się, a następnie przystępują do egzaminu na
młodszego ratownika WOPR. Trzeci etap związany jest z nauką udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te prowadzone są z ratownikami
medycznymi i strażakami, którzy na wraku samochodu demonstrują sposoby
rozcinania samochodu i udzielania pomocy ofiarom wypadku komunikacyjnego.
Kolejne dwa etapy, to zdobycie uprawnień sternika motorowodnego
oraz umiejętności tzw. grupy szybkiego reagowania. Oznacza to, że osoby, w tym
przypadku nieletni, którzy nabyli umiejętności pływackie oraz ratownicze, uczą się
udzielać pierwszej pomocy będąc na „otwartej przestrzeni wodnej”; nabywają
oni umiejętności udzielenia pomocy na przykład ludziom będącym
w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Ostatni etap polega na nauce
wychowanków postępowania z osobami niepełnosprawnymi, np. poruszającymi się
na wózkach inwalidzkich. W czasie etapu testowania trenerami tej umiejętności
były właśnie takie osoby.
Na zakończenie testowania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych,
wychowankowie ponownie zostali poddani badaniom postaw, aby stwierdzić, czy
zastosowana metoda przyczyniła się do ich zmiany. Okazało się, w kontekście
pierwszych badań (przed etapem testowania), że wyniki empirii uległy korzystnej
zmianie. Przypominam, iż dane z pierwszej diagnozy dały niepokojące rezultaty,
które świadczyły o tym, że znaczna część badanych chłopców nieprzystosowanych
społecznie starała się przedstawić siebie w jak najkorzystniejszej sytuacji.
Po etapie testowania okazało się, że nastąpiła oczekiwana zmiana w stosunku
do pierwszego pomiaru w odniesieniu do komponentu intelektualnego. Poziom
skali dotyczącej zmiany nie okazały się zbyt duży, jednak została ona odnotowana.
Analizy empirii z zakresu komponentu emocjonalnego postaw nieletnich pozwala
wnioskować, iż ujawniły się zakładane, pozytywne rezultaty i widoczna jest
poprawa u jednostek nieprzystosowanych społecznie, jednakże jest to zmiana
subtelna. Można jednak stwierdzić, iż przy dalszych działaniach wzmacniających,
kompetencje nieletnich będą osiągać pożądane parametry zachowania w obszarze
postawy emocjonalnej. W odniesieniu do postawy działaniowej zaobserwowano
znaczną aktywność. Chłopcy, którzy brali udział w etapie testowana nowatorskiej
metody, potrafią lepiej korzystać z własnych wcześniejszych doświadczeń (inaczej
mówiąc, uczą się na własnych błędach i starają się na nowo ich nie popełniać).
Wyniki grupy testującej są trzy razy lepsze od pozostałych wychowanków. Ujawniła
się więc korzystna zmiana w porównaniu z pierwszym badaniem. Dodatkowo,
porównując wyniki uzyskane z pozostałych postaw należy stwierdzić, że to właśnie
w postawie działaniowej zaszła największa zmiana. Jednostki chcą podejmować
różnego rodzaju inicjatywy społecznie akceptowane. Na zakończenie prezentacji
wyników po etapie testowania zaprezentowane zostaną rezultaty empirii
odnoszące się do samooceny nieletnich.
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Tabela nr 2: Wyniki badanych grupach dla podskal samooceny KNIIŚ po etapie
testowania

Podskale KNIIŚ

SAMOOCENA GLOBALNA
Samoocena ogólna, niespecyficzna
Sfera poznawczo-intelektualna
Sfera fizyczna
Sfera społeczno-moralna
Sfera charakterologiczna
Źródło: Ibidem

Drugi pomiar
Po etapie testowania
innowacyjnych oddziaływań
resocjalizacyjnych
M
SD
118,58
15,501
29,61
4,793
29,37
4,279
29,55
5,047
30,78
4,268
29,47
4,046

Istotność

p<0,00
p<0,05
p<0,05
n.i
p<0,00
n.i

Powyższa analiza wskazuje, że w grupie wychowanków MOS, MOW i ZP,
którzy brali udział w etapie testowania innowacyjnej metody resocjalizacyjnej
zaszła istotna zmiana w samoocenie globalnej (zmiana średnio o 5 punktów) oraz
w trzech samoocenach szczegółowych, takich jak samoocena ogólna,
niespecyficzna, samoocena poznawczo-intelektualna oraz samoocena społecznomoralna. W dwóch samoocenach szczegółowych nie obserwuje się znaczących
zmian; należy do niej samoocena fizyczna i charakterologiczna. Poziom tych cech
utrzymał się w badanej grupie na takim samym poziomie. U uczestników etapu
testowania nie zauważono znaczącej zmiany w percepcji fizyczności, czyli
wyglądzie zewnętrznym. Również samoocena w sferze charakterologicznej
utrzymuje się na tym samym poziomie. Jest to przekonanie o własnej wytrwałości,
rozwadze, zaradności, prawdomówności, ambicji, poczuciu humoru, czy też
o optymizmie życiowym. Przeprowadzone badania potwierdzają zatem, że
po zastosowaniu innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych, generalna
samoocena jednostki wzrosła. Zmiana ta jest istotna statystycznie, czyli
przeobrażenie, jakie zaszło pod wpływem podjętych działań podnoszących
kompetencje jednostki nieprzystosowanej społecznie, jest nieprzypadkowe.
Z uwagi na fakt, że człowiek jest istotą złożoną, to pewne procesy ewolucyjne
są skomplikowane i wymagają dłuższego działania czynnika. Ponadto należy
zaznaczyć, iż modyfikacja charakteru człowieka jest trudnym i skomplikowanym
procesem, jednak optymistyczne jest to, że im młodsza jednostka, tym zmiany są
szybsze i skuteczniejsze.
Zakończenie
Dla młodzieży niedostosowanej i zagrożonej niedostosowaniem szkoły
i placówki bywają jedynymi miejscami, w których może ujawniać i rozwijać swoje
predyspozycje oraz zainteresowania. Istniejące możliwości zaspokajania ich
potrzeb edukacyjnych uznać należy za skromne. Można ocenić, że jest tak
z przyczyn organizacyjnych i finansowych. Zajęcia zaproponowane w projekcie
innowacyjnym testującym Drogowskaz życiowy nie tylko pozwalają na
rozpoznawanie i kształtowanie predyspozycji, ale i na wyrównywanie szans oraz
różnic między uczniami z różnych środowisk społecznych. Analiza projektu
w kategoriach specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala, by zaakcentować
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walory wykorzystania innowacyjnych metod jako działań, które umożliwiają
wychowankom pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w roli
ucznia i procesem uczenia się, uruchomienia motywacji wewnętrznej do uczenia
się: poznawczej, związanej z ciekawością zainteresowaniami lub hubrystycznej,
wynikającej z poczucia własnej ważności. Odwołując się do definicji potrzeb, czyli
odczuwania przez jednostkę jakiegoś braku, poczucia braku czegoś, co jest
niezbędne dla niej można stwierdzić, że pewne potrzeby muszą zostać
dopiero”wywołane” w rezultacie odpowiednich oddziaływań resocjalizacyjnych.
Zaspokajanie potrzeb jest motywem podejmowania aktywności. Motywy to stany
napięcia pobudzające do działania. Ogół motywów to motywacja. W kategoriach
potrzeb ludzkich bywa wyjaśniany proces rozwoju człowieka. Rozwój jest
uwarunkowany możliwościami realizowania potrzeb. Wiele niefortunnych wyborów
młodzieży z zaburzoną socjalizacją wiąże się ze stereotypami społecznymi.
Te stereotypy dotyczą przekonań o ich niskich możliwościach intelektualnych,
niskich aspiracjach, małej motywacji, braku uzdolnień. Stereotypy stają się
etykietami, a te z czasem włączane są w strukturę własnej tożsamości, blokując
procesy samorealizacji/autokreacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
Streszczenie
Nowe regulacje prawne wprowadzane od 2010 roku pozwalają, by problemy
uczniów społecznie niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem ująć
systemowo, z perspektywy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Niepowodzenia
szkolne odgrywają kluczową rolę w procesie powstawania zaburzeń
w zachowaniu. W biografiach szkolnych osób społecznie niedostosowanych
kumulują się negatywne doświadczenia edukacyjne. W artykule wskazano
innowacyjne podejście w kształceniu resocjalizującym, jakie zweryfikowano
w ramach projektu Drogowskaz życiowy. Rezultaty badań potwierdzają
skuteczność metod zastosowanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną
w obszarze zaspokajania jej specyficznych potrzeb edukacyjnych.
Słowa klucze: niedostosowanie społeczne, niepowodzenia szkolne, potrzeby
edukacyjne, innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) – autorski model
wsparcia dla nieletnich
Summary
New law regulations have introduced since 2010 allow to recognize
systemically the problems of students socially maladjusted or at risk
of maladjustment, from the perspective of special educational needs. School
failures play a key role in the process of emergence the behavioral disorders. In
the school biographies of persons socially maladjusted, negative educational
experiences are cumulated.The article indicates an innovative approach in the
education of social reintegration, which was verified in the area of Signpost LIFE
project. The research results confirm the efficacy of the methods used in work with
youth, maladjusted in the area of satisfying the specific educational needs.
Key words: social maladjustment, school failures, educational needs,
innovative social reintegration (IOR) – original model of support for minors
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Lidia PASICH
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
UZDOLNIENIA UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI
W DZIEDZINIE JĘZYKA POLSKIEGO

Wprowadzenie
Z badań nad zdolnościami wynika, że nie ma jednego czynnika, od którego
zależą wysokie osiągnięcia w jakiejś dziedzinie. Struktura talentów i zdolności jest
złożona. W teoretycznych modelach zdolności autorzy podkreślają, że osoby
wybitne charakteryzują się ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi lub
kierunkowymi i twórczymi oraz specyficznym układem cech osobowościowych,
a także zwykle funkcjonują w korzystnym środowisku społecznym. Celem artykułu
jest analiza zdolności uczniów osiągających sukcesy z języka polskiego, w tym
związków między postawami twórczymi a uzdolnieniami z języka polskiego.
Badania własne poprzedzono studiami nad literaturą przedmiotu. Dowiodły one,
że istnieje potrzeba zdefiniowania pojęcia”uzdolnienia w zakresie języka polskiego”
oraz pojęć pokrewnych i uporządkowania wiedzy na ich temat. Ponadto
dostrzeżono w pracach metodycznych kierowanych do nauczycieli języka
polskiego sporadyczne odniesienia do pedagogiki zdolności oraz do psychologii
różnic indywidualnych. Zagadnienia przedstawiane w artykule dotyczą zatem
rzadko eksplorowanego obszaru pogranicza między metodyką nauczania
przedmiotowego a pedagogiką zdolności, między dydaktyką szczegółową a teorią
pedagogiczną; a w konsekwencji implementacji wiedzy pedagogicznej.
Pojęcie talentu oraz uzdolnień w dziedzinie języka polskiego
Pojęcia: talent, zdolności i uzdolnienia są wyjaśniane na gruncie psychologii
różnic indywidualnych, psychologii zdolności, psychologii twórczości oraz
pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości. Chcąc zdefiniować termin ”talent
i uzdolnienia w dziedzinie języka polskiego”, należy odwołać się przede wszystkim
do koncepcji teoretycznych z zakresu wskazanych dyscyplin.
Zbigniew Pietrasiński określił zdolności jako różnice indywidualne, „które
sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy i praktyki oraz w takich samych
warunkach zewnętrznych i przy równej motywacji, jedni ludzie sprawniej niż inni
wykonują dane czynności, w tym także – szybciej uczą się rzeczy nowych”.1 Jest
to klasyczne i wciąż aktualne rozumienie pojęcia, mimo wielu różnorodnych ujęć
formułowanych przez innych badaczy.2
Podstawowa klasyfikacja zdolności obejmuje podział na zdolności ogólne
(inteligencja) oraz zdolności specjalne, inaczej zwane uzdolnieniami lub
zdolnościami kierunkowymi. Te drugie wymagają zadatków wrodzonych

1
2

Z. Pietrasiński, Zdolności (w:) T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa 1976, s. 736
Przeglądu definicji zdolności dokonali, m. in.: T. Giza, Podstawy pracy z uczniem zdolnym. Kielce,
2011, s. 25-26, 35-57; B. Hornowski., Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. Warszawa 1997,
s 46-54; W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot 2010, s. 16-22;
S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin 2003, s. 13-16; A.E. Sękowski, Osiągnięcia
uczniów zdolnych. Lublin 2000, s. 24-29
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(elementarnych właściwości), są związane z określoną dziedziną aktywności
człowieka i podlegają właściwej sobie logice rozwojowej, a ich identyfikacja
i rozwój są uwarunkowane kulturowo. Zdolności w zakresie języka polskiego
należą do grupy uzdolnień.
Pojęcie zdolności znajduje wyjaśnienie w wielu modelach teoretycznych.3
W swojej pracy metodycznej4 oraz badawczej odwołuję się do Trójpierścieniowego
Modelu Zdolności autorstwa Josepha Renzulliego. Ta strukturalno-interakcyjna
koncepcja zakłada, że na wybitny talent składają się trzy wiązki cech:
- Ponadprzeciętne zdolności ogólne i/lub specjalne. Autor wyróżnił cztery
kategorie zdolności specjalnych: poznawcze, artystyczne, psychomotoryczne i społeczne. Są one rozpoznawane na podstawie badań testowych
lub analizy wytworów. Ponadto zaproponował użyteczny dla edukacji
podział zdolności na szkolne i twórczo-produktywne. Zdolności szkolne są
związane z uczeniem się i osiąganiem wysokich wyników z przedmiotów
szkolnych. Wybitne zdolności poznawcze są zwykle związane
z ponadprzeciętną inteligencją, ale wybitne osiągnięcia artystyczne czy
sportowe – rzadziej.5
- Zdolności twórcze (elastyczność, płynność, oryginalność myślenia,
otwartość na doświadczenia, wrażliwość na stymulację, chęć i odwaga
w podejmowaniu ryzyka).
- Zaangażowanie zadaniowe (związane z motywacją, ukierunkowaną na
działanie, z którą łączy takie cechy jak: wytrzymałość, cierpliwość, ciężką
pracę, pewność siebie, spostrzegawczość, fascynację zagadnieniem,
tematem, problemem).
W przypadku jednoczesnego wystąpienia wysokich wartości każdej z trzech
cech, mamy do czynienia z wybitnymi zdolnościami – talentem. Te trzy grupy
zmiennych podlegają wpływom środowiska społecznego. Triadowy Model
Zdolności został przedstawiony przez Renzulliego w formie graficznej w postaci
trzech zachodzących na siebie kół.6
Odwołując się do powyższej koncepcji, przyjmuję, że uzdolnienia kierunkowe
w dziedzinie języka polskiego są zdolnościami specjalnymi – poznawczymi,
związanymi z uczeniem się przedmiotów szkolnych. Ich wskaźnikiem są dobre
oceny, udział i wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych oraz wytwory –
obowiązkowe i dodatkowe prace wykonywane w ramach języka polskiego,
przewyższające poziomem realizacji prace rówieśników. Kryterium oceny dla tak
rozumianych uzdolnień stanowią standardy przyjęte w szkolnych systemach
oceniania. Uzdolnienia w dziedzinie języka polskiego są niezbędnym
komponentem talentu. Aby talent się pojawił, jednocześnie muszą wystąpić, obok

Wyczerpująca prezentacji modeli zdolności znajduje się, m.in. w książce Limont 2010, s. 39-76
Jestem metodykiem języka polskiego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach. Opracowałam i realizuję od 2006 roku autorski program przygotowujący nauczycieli do
pracy z uczniami zdolnymi”Taki jak Mozart”; od 2011 r. (wcześniej w latach 2002-2004) do chwili
obecnej odpowiadam za Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum w województwie
świętokrzyskim. Realizuję innowacyjne projekty dla polonistów: „Dolina Polonistyczna”, sieć
współpracy i samokształcenia E- Polonista pt. „Jesteśmy wyjątkowi”.
5
T. Giza, Podstawy pracy z uczniem zdolnym. Kielce 2011, s. 28
6
J. Renzulli, Three-Ring Gifted Conceptions of Giftedness, http://www.gifted.uconn.edu/sem/sema
rt13.html (pobrano 25.01.2015 r.)
3
4
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uzdolnień przedmiotowych, wysokie uzdolnienia twórcze oraz wysoka motywacja
do działania. Wykorzystując założenia Trójpierścieniowego Modelu Zdolności,
strukturę talentu w dziedzinie języka polskiego można przedstawić graficznie, co
przedstawia rysunek 1.
Rysunek nr 1: Struktura talentu w dziedzinie języka polskiego

W podobny jak powyżej sposób, model Renzulliego wykorzystany został do
zdefiniowania uzdolnień sportowych przez Clare J. Ellis, Tracy L. Riley i Barriego
Gordona,7 którzy założyli, że niezależnie od uprawianej dyscypliny, o rozwoju
talentu sportowego decyduje interakcja trzech elementów: zdolności ogólnych
(ponadprzeciętnych uzdolnień kierunkowych w obszarze sportu), zdolności
twórczych (oryginalność i niepowtarzalność ruchu, stosowanie nietypowych
rozwiązań) i zaangażowanie w zadanie (motywacja i gotowość poświęcenia się dla
sportu). Zbliżony układ zmiennych uwzględnili w swoich autorskich modelach
uzdolnień plastycznych (wybitnych osiągnięć w dziedzinie plastyki) Wiesława
Limont,8 Stanisław Popek9 oraz Irena Pufal-Struzik.10
Mając określoną koncepcję wybitnych uzdolnień w dziedzinie języka
polskiego, analizie szczegółowej poddane zostaną jej trzy komponenty.
Uzdolnienia kierunkowe w praktyce szkolnej dość łatwo zaobserwować.
Nauczyciele pytani o uczniów uzdolnionych polonistycznie, wskazują na tych,
którzy dużo czytają, posiadają skonkretyzowany gust literacki, poszukują inspiracji
w literaturze i innych tekstach kultury, takich jak: teatr, film, różne dziedziny sztuki,
pięknie piszą i mówią (czasami jedna z tych sprawności jest dominująca),

M. Siekańska, Talent sportowy. Wychowawcze i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych
zawodników. Kraków 2013, s. 27
8
W. Limont, Synektyka a zdolności twórcze. Toruń 1994, s. 28
9
S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. Kraków 2010, s. 120
10
I. Pufal- Struzik, Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów. Kielce 2006, s. 108
7
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a w swoich wypowiedziach przejawiają wrażliwość intelektualną, emocjonalną
i sensoryczną.
W literaturze przedmiotu: psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej
i w polityce oświatowej występują pojęcia pokrewne do”uzdolnień w zakresie
języka polskiego”, np. uzdolnienia lingwistyczne, językowe, językowo-literackie,
zdolności do uczenia się języka polskiego, humanistyczne, kompetencje językowe.
Bolesław Hornowski stosuje pojęcie”uzdolnienia językowe” (lingwistyczne)
i określa je jako specyficzną tendencję osób do obserwacji i percepcji słów i ich
kontekstu (stosowanie wyrafinowanego słownictwa, aforyzmów, powiedzonek),
posiadania słuchu fonematycznego, pamięci słownej, płynności i giętkości
wypowiedzi, łatwości przyswajania zasad ortografii i gramatyki oraz podejmowania
prób literackich.11
Stanisław Popek wyróżnia uzdolnienia językowo-literackie, składające się
z kilku komponentów: percepcji (spostrzeganie warstwowej struktury utworu,
metaforyki, reguł transformacji); pamięci językowej (mechanicznej i logicznej);
wyobraźni słowno-literackiej (twórczej); myślenia dywergencyjnego słownojęzykowego, tworzenia syntez interwerbalnych, płynności, giętkości i oryginalności
transformacyjnej; specyficznej emocjonalności (wrażliwość na harmonię
i muzyczność języka, uczucia wyższe jako podstawa wartościowania treści
i formy); ekspresji językowej (bogactwo języka, przetwarzanie go w nowe środki
wyrazu, oryginalność składni i stylistyki, metaforyka, symboliczność, bogactwo
semantyczne i artystyczne indywidualnych środków wyrazu).12
Howard Gardner, autor koncepcji inteligencji wielorakich, wśród ośmiu
rodzajów zdolności umysłowych, umieścił inteligencję lingwistyczną. Kluczowe jej
komponenty to: zainteresowanie językiem w różnych kontekstach i sprawne
posługiwanie się nim, przywiązywanie wagi do słów i ich znaczeń, porządku,
w jakim funkcjonują, brzmienia, dźwięków i rymów, bogactwo słownikowe,
intuicyjne dobieranie właściwych słów, sformułowań, cytatów, zabawa językiem,
wysoki poziom komunikacji, przyjemność w rozwijaniu takich sprawności
jak: czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenie. Osoby, które prezentują ten typ
inteligencji to: pisarze, poeci, dziennikarze, przywódcy polityczni, lingwiści,
tłumacze, korektorzy, prawnicy, nauczyciele, negocjatorzy, sprzedawcy.13
Sydney Marland w raporcie opublikowanym w 1972 r. na temat uczniów
zdolnych przyjął, że: „Uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy dzieci, o których
wykwalifikowani profesjonaliści orzekli, że dzięki wybitnym zdolnościom są w stanie
wykazać się zaawansowanymi dokonaniami. W celu urzeczywistnienia wkładu, jaki
dzieci te mogłyby wnieść w siebie i społeczeństwo, należy dostarczyć im
zróżnicowanych programów i/lub usług edukacyjnych, wykraczających poza
standardowy program szkolny. Wśród dzieci, które są w stanie wiele dokonać,
znajdują się dzieci wykazujące się osiągnięciami i/lub potencjalnymi zdolnościami
w jednej lub kilku dziedzinach osiągnięć takich jak: ogólne zdolności umysłowe,
specyficzne umiejętności w głównych przedmiotach szkolnych, twórcze,
produktywne myślenie, zdolności przywódcze, sztuki plastyczne i wykonawcze,

B. Hornowski, Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa1986, s. 135-145
S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin 2003, s. 144
13
H. Gardner, Frames of mind. New York 1983
11
12
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zdolności psychomotoryczne”.14 W obszarze wyodrębnionych przez Marlanda
„specyficznych umiejętności w głównych przedmiotach szkolnych” można lokować
zdolność do uczenia się języka ojczystego/polskiego.
Rozwijanie zdolności językowych znajduje się w centrum uwagi polityki
edukacyjnej Unii Europejskiej. W „Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady”15
kompetencja „porozumiewanie się w języku ojczystym” jest wyodrębniona jako
pierwsza kompetencja kluczowa. Została zdefiniowana jako „zdolność wyrażania
i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie
ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej
i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych –
w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym”.16
W dalszej części tej definicji dotyczącej wiedzy, umiejętności i postaw jest
mowa o rozwoju indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających
interpretację świata i relacje z innymi ludźmi. Podkreśla się wagę znajomości
słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka, która obejmuje świadomość
głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu tekstów literackich
i innych, głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz świadomość
zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.
W skład tej kompetencji wchodzą również umiejętności rozróżniania
i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia
i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania
własnych argumentów w mowie i piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do
kontekstu. Gdy mowa o postawie, podkreśla się skłonność do krytycznego
i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne.17 W świetle założeń
polityki oświatowej UE można przyjąć, że pojęcie”uzdolnienia w dziedzinie języka
polskiego” znaczeniowo bliskie jest”kompetencjom porozumiewania się w języku
ojczystym” i, w konsekwencji, można je oceniać na poziomie mówienia, słuchania,
pisania i czytania.
Kompetencje kluczowe określone przez UE stanowiły podstawę
do opracowania dokumentu Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wprowadzonego
rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008 r. do polskiego systemu szkolnego.
Podstawa programowa zapisana w kategoriach wymagań ogólnych
i szczegółowych, określa, które umiejętności/sprawności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych powinny być rozwijane.18 Taka formuła zapisu
buduje przestrzeń do rozwijania zdolności językowych i zdolności w dziedzinie
języka polskiego, stwarzając elastyczne możliwości realizacji treści kształcenia.

14

S. Marland, Education of the gifted and talented. Vol. 1. Report to the Congress of the United States
by the U.S. by the Commisioner of Education. Washington, D.C. U.S. Government Printing Office,
przytaczam za: J.W. Eby, J.F. Smutny, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa 1998,
s. 14-15
15
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF (pobrano 9.02.2015 r.)
16
Ibidem, s. L/394/14
17
Ibidem, s. L/394/14
18
Podstawa programowa z komentarzami. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,
t. 2. Warszawa 2009
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W Zalecanych warunkach i sposobach realizacji Podstawy autorzy zamieścili
zapis: „Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła
organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów (…..), którzy mają
szczególne zdolności – językowe, literackie, kulturowe”.19 Teresa Kosyra-Cieślak
uważa, że w dokumencie zostały uwzględnione potrzeby wszystkich uczniów,
w tym ponadprzeciętnie uzdolnionych.20
Można w konkluzji stwierdzić, że kategoria”uzdolnienia w dziedzinie języka
polskiego” w polityce oświatowej jest zastąpiona terminami sprawności
i kompetencji uczniów.
Ostatnim obszarem, w którym poszukiwano wyjaśnień terminu uzdolnień
w zakresie języka polskiego jest dziedzina metodyki nauczania języka polskiego.
Dydaktyka języka polskiego znajduje podstawy teoretyczne w dydaktyce ogólnej,
w starszych i nowszych teoriach nauczania i uczenia się, m. in. strukturalizmie,
progresywizmie,
konstruktywizmie,
psychologii
kształcenia,
psychologii
i pedagogice twórczości, diagnostyce edukacyjnej, neurodydaktyce. Podkreśla się
twórczy wymiar pracy nauczyciela, potrzebę modyfikacji i reformowania własnego
warsztatu pracy, indywidualizacji kształcenia i konieczność korzystania
z technologii informatycznych. Te kwestie podejmują autorzy zajmujący się
dydaktyką literatury i języka polskiego, tacy jak m. in.: Alicja Baluch, Piotr Bąk,
Witold Bobiński, Stanisław Bortnowski, Bożena Chrząstowska, Alicja Dyduchowa,
Anna Janusz-Sitarz, Michał Jaworski, Maria Jędrychowska, Agnieszka Kłakówna,
Maria Nagajowa, Anna Marzec, Wojciech Pasterniak, Edward Polański, Jerzy
Podracki, Stanisław Rzęsikowski, Zenon Uryga.21
W publikacjach metodycznych z języka polskiego podejmowana jest tematyka
diagnozy i rozwoju uczniów zdolnych, myślenia twórczego, tworzenia tekstów,
formułowania wypowiedzi, kształtowania postaw twórczych.22 Główny akcent
położony jest na metodykę pracy. Powyższy przegląd dokumentów oraz literatury

19

Ibidem, s. 42
T. Kosyra-Cieślak, Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych.
Warszawa 2013, s. 66-86
21
A. Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej. Warszawa 1984; W. Bobiński, Idę do kina,
czyli co każdy kinoman wiedzieć powinien. Kraków 1994; P. Bąk, Gramatyka języka polskiego; zarys
popularny. Warszawa 1997; S. Bortnowski, Drugi oddech polonisty. Warszawa 1995, Teksty w lustrze
ekranu. Kraków 2011; Jak uczyć poezji? Warszawa 1991; Jak zmienić polonistykę szkolną. Warszawa
2009; Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. Warszawa
1991; Warsztaty dziennikarskie. Warszawa 1999; Zdziwienia polonistyczne czyli o sztuce na lekcjach
polskiego. Warszawa 2003; B. Chrząstowska, Lektura i poetyka. Warszawa 1987; B. Chrząstowska,
(red.), Kompetencje szkolnego polonisty, t. 1-2. Warszawa 1997; A. Dyduchowa, Metody kształcenia
sprawności językowej uczniów. Kraków 1988; A. Janus-Sitarz, Doskonalenie warsztatu nauczyciela
polonisty. Kraków 2005; M. Jaworski, Metodyka nauki o języku ojczystym. Warszawa 1978;
M. Jędrychowska, Lektura i kultura. Warszawa-Kraków 1994; Z.A. Kłakówna, Sztuka pisania.
Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI. Warszawa 1993; A. Marzec, S. Rzęsikowski, Edukacja teatralna,
filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII. Kielce 1994; M. Nagajowa,
ABC metodyki języka polskiego. Warszawa 1995; Nauka o języku dla nauki języka. Kielce 1994;
W. Pasterniak, Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego. Wrocław 1977; J. Podracki, Składnia
polska książka dla nauczycieli, studentów i uczniów. Warszawa 1997; E. Polański, Dydaktyka
ortografii i interpunkcji. Warszawa 1987; Z. Uryga, Godziny polskiego. Warszawa-Kraków 1996
22
Problematyka rozwijania zdolności i twórczości jest poruszana na łamach czasopism metodycznych,
m.in.: „Biblioteka w Szkole”, „Edukacja i Dialog”, „Język Polski w Szkole” (dla wszystkich poziomów
edukacji polonistycznej), „Nowa Polszczyzna”, „Polonistyka”, „Polski w Praktyce”, „Zeszyty Szkolne”,
i innych.
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dowodzi, że pojęcie zdolności i terminy pokrewne nie są wiązane z wiedzą
o różnicach indywidualnych czy modelach teoretycznych zdolności.
Uzdolnienia twórcze
Renzulli przyjął za Joy’em P. Guilfordem rozumienie zdolności twórczych jako
zdolności myślenia dywergencyjnego. Są one drugim komponentem modelu
talentu w dziedzinie języka polskiego
Guilford jest autorem koncepcji struktury intelektu, obejmującej 120 zdolności
elementarnych.23 W wyniku analizy czynnikowej wyróżnił wśród nich 24 zdolności
tzw. wytwarzania dywergencyjnego (inaczej rozbieżnego, twórczego). Trzy z nich
są najczęściej wykorzystywane w badaniach myślenia twórczego: płynność, czyli
zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei, pomysłów;
giętkość, czyli zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów i zmiany
kierunku poszukiwań; oryginalność, czyli zdolność wychodzenia poza
stereotypowe, najbardziej narzucające się rozwiązania.
Na lekcjach języka polskiego istnieje wiele możliwości rozpoznawania
i wspierania zdolności myślenia twórczego w oparciu o materiał słowny. I tak,
np. płynność słowna zadania może dotyczyć wytwarzania wielu słów lub ich
połączeń; płynność ekspresyjna – konstruowania całych wypowiedzi pisemnych
i ustnych z poszczególnych części; płynność skojarzeniowa – doboru słów,
spełniających określone wymagania treściowe; płynność ideacyjna, uważana za
najważniejszą zdolność myślenia twórczego i cechę definiującą kreatywność,
może dotyczyć wytwarzania idei, pomysłów w sytuacji umożliwiającej liczne
odpowiedzi i wielokierunkowe poszukiwania. Płynność myślenia, jak pisze
Krzysztof Szmidt, jest głównym czynnikiem określającym talent literacki.24
Płynność i giętkość w wypowiedziach pisemnych lub ustnych sprzyjają
wysokim ocenom szkolnym. Inaczej jest z oryginalnością. Na poziomie
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych przyjęto ocenianie „zgodne z kluczem”,
co nie sprzyja oryginalności. Oryginalność może być rozwijana i promowana
w pracach dodatkowych uczniów, w programach wzbogacających kształcenie
zdolnych, w przygotowywaniu uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych
W wielu obszarach życia społecznego i zawodowego oryginalność jest wysoko
ceniona.
Motywacja
Motywacja zadaniowa stanowi trzeci komponent wybitnych uzdolnień.
W modelu Renzulliego jej odpowiednikiem jest „zaangażowanie w zadanie”.
Teresa Giza25 podkreśla, że ten typ motywacji charakteryzuje:
- samodzielność w inicjowaniu różnego rodzaju aktywności;
- zdolność do długiej koncentracji na działaniach;
- konsekwencja w realizacji własnej pasji i innych zainteresowań;

J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1998
Koncepcję J.P. Guilforda wykorzystał w autorskiej koncepcji pedagogiki twórczości K.J. Szmidt
(np. Program edukacyjny Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Warszawa 1997; ABC
kreatywności. Warszawa 2010, s. 152-153)
25
T. Giza, Jak odkryć talent humanistyczny? referat wygłoszony na konferencji: Czas dla Humanistów,
26.10.2010 r. Kielce
23
24
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- poświęcanie interesującym zadaniom więcej czasu niż inni uczniowie;
- podejmowanie zadań złożonych, stawiających opór,
- duża samodzielność w wyborze i realizacji dziedziny zainteresowań;
- słaby konformizm i wykazywanie się postawą heurystyczną.
Aleksandra Tokarz wskazuje na dwa rodzaje motywacji sprzyjających
rozwojowi talentu i twórczości: autonomiczną (intrinsic) i instrumentalną (extrinsic).
Szczególne znaczenie ma motywacja autonomiczna, której główną funkcją jest
„organizowanie czynności rozwojowych, czyli eksploracji, zabawy i nabywania
kompetencji w radzeniu sobie z problemami i zadaniami. Motywacja autonomiczna,
warunkowana wewnętrzną potrzebą działania, silnie oddziałuje na rozwijanie
twórczości i szeroko rozumianej aktywności twórczej. Stymulują ją takie czynniki
jak: nowe obiekty (nowe doznania), nowe informacje wyzwalające ciekawość
poznawczą, wyzwania mobilizujące osobiste kompetencje, zadania stawiane sobie
samemu, twórcze poszukiwania, rozwiązywanie problemów, stawianie sobie pytań,
wychodzenie poza kanon”.26 Aktywność tego rodzaju stanowi źródło pozytywnych
emocji, co skłania ludzi do jej podtrzymywania i podejmowania w innych
sytuacjach.
Motywacja instrumentalna jest regulowana przez system nagród i kar.
Kierunek działania jest skoncentrowany na realizacji zadań wyznaczonych
zewnętrznie oraz koniecznych do wykonania. Tokarz uważa, że ten typ
motywowania dominuje w szkole i hamuje rozwój motywacji autonomicznej.
Autorka opracowała zasady pobudzania i wzmacniania motywacji uczniów do
działań twórczych. Warto je rekomendować nauczycielom w pracy z uczniami
zdolnymi.27 Zasady te są oparte na prawidłowościach potwierdzonych w badaniach
empirycznych. Wynika z nich, że rozwijanie wybitnych uzdolnień wymaga
na różnych etapach obydwu sposobów motywacji.
Motywacja autonomiczna odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu.
Dowodzi tego Geoff Colvin, wysuwając hipotezę, opartą na badaniach
amerykańskiego psychologa Kevina A. Ericssona, że „talent jest przeceniany”.28
Badając funkcjonowanie profesjonalistów z różnych dziedzin, dokonał analizy ich
stylów działania i wyodrębnił cechy wspólne, takie jak: posiadanie zintegrowanej
i uporządkowanej wiedzy, wykorzystywanie „eksperckiej pamięci roboczej”
(wnikliwe rozumienie dziedziny aktywności), posiadanie zdolności zapamiętywania,
organizowania i wydobywania informacji, wnikliwość spostrzeżeń: osoby te widzą
więcej, wiedzą więcej, pamiętają więcej. Colvin rozwinął zarysowaną przez
Ericssona koncepcję tzw. celowego ćwiczenia (deliberate practise), którą można
sprowadzić do reguły: Im więcej godzin ćwiczeń w jakiejś dziedzinie, tym większe
prawdopodobieństwo sukcesu.29 Celowym ćwiczeniom sprzyja wysoka motywacja.

A. Tokarz, Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole (w:) W. Limont (red.),
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków 2004, s. 82-83
Ibidem, s. 85
28
G. Colvin, Talent jest przeceniany. Co odróżnia najlepszych od całej reszty. Warszawa 2011
29
K.A. Ericsson, The path to expert goal performance: Insight from the masters on how to improve
performance by deliberate practise (w:) P.R. Thomas (red.), Optimizing performance in golf. Brisbane
2001, s. 1-57
26
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Założenia i organizacja badań własnych
Opisany model teoretyczny struktury talentu w dziedzinie języka polskiego
został wykorzystany w badaniach empirycznych, które przeprowadzono w ramach
projektu „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.
Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX POKL30 przez Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach w dniach od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia.2014 r. Miał na celu
wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych, a szczególnie
kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informatycznych
oraz
inicjatywności,
jako
umiejętności
związanych
z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Przyjęto założenie,
że: „Przyczynami pogłębiającymi trudną sytuację ludzi młodych na rynku pracy
są, m.in.: brak odpowiednich umiejętności i kompetencji kluczowych, jak również
niewystarczające dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy,
a zwłaszcza niewystarczające powiązanie szkolnej wiedzy teoretycznej z praktyką
oraz mało skuteczne metody i sposoby kształcenia uczniów zdolnych”.31
Projekt skierowano do laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad
przedmiotowych z lat szkolnych 2012/2013 i 2013/2014. Objął on 384 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów w województwie świętokrzyskim a także trzystu
nauczycieli doskonalących kompetencje zawodowe w dziedzinie pracy z uczniem
zdolnym.
Program zajęć obejmował przygotowanie i realizację 16 projektów (3 dla szkół
podstawowych i 13 dla gimnazjów), sprzyjających rozwojowi myślenia naukowego,
rozwiązywaniu problemów badawczych i wykorzystaniu ICT w uczeniu się.
Uczniowie i nauczyciele pracowali w laboratoriach i pracowniach obydwu instytucji
oraz wykonywali zadania na platformie e-learningowej. Jeden z projektów pt.
„Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens” autorstwa Ewy Boksy i Lidii Pasich,32
dotyczył dziedziny języka polskiego. Uczestniczyła w nim grupa dwudziestu pięciu
uczniów: trzech laureatów i trzech finalistów XI Konkursu Języka Polskiego dla
uczniów gimnazjów oraz dziewiętnastu uczniów nominowanych przez szkołę
(wysokie oceny z języka polskiego). Uczniowie stanowili grupę celowo dobraną
(ze względu na ponadprzeciętne osiągnięcia z języka polskiego) do badań
własnych. Badanie zostało przeprowadzone po zakończeniu drugiego modułu
zajęć (z zaplanowanych czterech).
Odwołując się do modelu struktury talentu w dziedzinie języka polskiego,
przyjęto, że uczniowie spełniają dwa kryteria talentu. Po pierwsze, są uzdolnieni
w dziedzinie języka polskiego, na co wskazywały uzyskane tytułu laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej, nominacje nauczycielskie i wysokie wyniki
z języka polskiego. Po drugie, można założyć, że wykazują wysokie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
31
http://fsn.scdn.pl/index.php?id=1 (pobrano 25.01.2015 r.)
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E. Boksa, L. Pasich, Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens. Edukacyjny projekt badawczy
dla uczniów szkół gimnazjalnych z języka polskiego. Projekt systemowy realizowany w partnerstwie
przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Uniwersytet J. Kochanowskiego
w Kielcach. Kielce 2014
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zaangażowanie zadaniowe, którego wskaźnikiem są już odniesione sukcesy
szkolne.
Przedmiotem badań stał się trzeci komponent talentu, a mianowicie
predyspozycje twórcze. Problem badawczy został sformułowany następująco: jaki
jest poziom postaw twórczych uczniów uzdolnionych w dziedzinie języka polskiego
oraz o wysokiej motywacji do uczenia się tego przedmiotu? Założono, że
uczniowie, którzy posiadają najwyższe szkolne osiągnięcia polonistyczne będą
charakteryzować się wysokim poziomem postaw twórczych.
Do pomiaru uzdolnień twórczych wykorzystano Skalę Postaw Twórczych
versus Odtwórczych33 (SPTO) autorstwa Renaty M. Sigvy, przeznaczoną dla
gimnazjalistów. Uczniowie wypełnili kwestionariusz samodzielnie podczas zajęć.
Koncepcja narzędzia opiera się na założeniu, że na postawę twórczą/odtwórczą
składają się trzy sfery: poznawcza, emocjonalno-motywacyjna oraz działaniowa.34
Kwestionariusz składa się z trzydziestu zadań złożonych z dwóch twierdzeń.
Obliczanie wyników surowych oraz ich interpretacja zostały określone w kluczu do
narzędzia. Narzędzie jest standaryzowane i posiada normy. Maksymalna łączna
liczba punktów wynosi 150, a w każdej z trzech skal: po 50 i oznacza wysoki
poziom postaw twórczych, a tym samym niski poziom odtwórczych. Im niższa
liczba punktów tym wyższy poziom postawy odtwórczej.
Kwestionariusz został wypełniony przez 20 uczniów (spośród 25 uczestników
programu): czterech chłopców i szesnaście dziewcząt. Byli to uczniowie klasy
pierwszej (8 osób), drugiej (6 osób) i trzeciej (6 osób). Ośmioro mieszkało
w miastach, pozostali na wsi (w tym były wsie podmiejskie). Badania
przeprowadzono w czerwcu 2014 roku. Mała liczebność grupy oraz dysproporcje
między liczbą dziewcząt i chłopców nie pozwalają na dokonywanie uogólnień, ale
mogą być podstawą do formułowania dalszych hipotez i badań. Należy nadmienić,
że badana była elitarna grupa uczniów; najlepsi poloniści wśród gimnazjalistów
z całego województwa.35
Wyniki badań własnych
Łączne wyniki uzyskane przez uczniów pozwalają na stwierdzenie, że poziom
postaw twórczych dziewcząt i chłopców uzdolnionych w obszarze języka polskiego
jest wysoki (tab. 1). U większości lokuje się na poziomie 7. stena (najniższym przy
wysokich wynikach). Nawiązując do definicji postawy twórczej przyjętej przez Sigvę
za Stanisławem Popkiem można powiedzieć, że gimnazjaliści posiadają
ukształtowaną postawę twórczą, rozumianą jako”właściwość poznawczą
i charakterologiczną, wykazującą tendencję, nastawienie lub gotowość do
przekształcania świata rzeczy, zjawisk, a także własnej osobowości”.36
Zgromadzone dane potwierdzają założenia przyjęte w modelu teoretycznym, że

R.M. Sigva, Skala postaw twórczych versus odtwórczych. Podręcznik testu – wersja dla uczniów
szkoły gimnazjalnej. Kraków 2011
34
Ibidem, s.14-20
35
Z wyjątkiem przypadków osób, które z przyczyn losowych nie uczestniczyły w badaniu. Warto
nadmienić, że istnieje grupa uczniów zdolnych, która nie uczestniczy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, głównie z powodów motywacyjnych.
36
S. Popek, Zdolności i uzdolnienia twórcze – postawy teoretyczne (w:) S. Popek (red.), Aktywność
twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa 1988, s. 27, za: R.M. Sigva, Skala postaw twórczych versus
odtwórczych. Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej. Kraków 2011, s. 11
33
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twórczość/postawa twórca sprzyja wysokim osiągnieciom szkolnym z języka
polskiego. Uzdolnienia językowe, w połączeniu z pracowitością (zaangażowaniem
zadaniowym, motywacją) oraz kreatywnością badanej grupy uczniów pozwalają na
ich sukces szkolny, będący miarą talentu.
Tabela nr 1: Postawy twórcze dziewcząt i chłopców – wyniki pomiaru SPTO
Steny

Opis
wyniku

Wyniki surowe
/normy dla
dziewcząt

Liczba
/dziewczęta

1-4
5-6
7-10

Niski
Średni
Wysoki

0-67
68-90
91+

4
12

Wyniki
surowe/
normy dla
chłopców
0-60
61-87
88+

Liczba/
chłopcy

4

Warto w kolejnych badaniach podjąć kwestię różnic w postawach twórczych
dziewcząt i chłopców, np., zweryfikować zaznaczająca się przewagę chłopców
w sferze emocjonalno-motywacyjnej (tabela 2.).
Tabela nr 2: Postawy twórcze dziewcząt i chłopców – wyniki pomiaru SPTO
w podskalach
Steny

Wynik
niski
1-4
Wynik
średni
5-6
Wynik
wysoki
7-10

Sfera poznawcza

Sfera emocjonalnomotywacyjna
Dz
Ch
Ogółem
12
1
13

Dz
7

Ch
1

Ogółem
8

8

2

10

4

1

1

1

2

-

2

Sfera działaniowa
Dz
4

Ch
0

Ogółem
4

5

9

4

13

2

3

0

3

Obraz szczegółowy pomiaru w podskalach pozwala na sformułowanie
przypuszczenia, że najsłabszym”ogniwem” postaw twórczych uczniów
utalentowanych polonistycznie jest sfera emocjonalno-motywacyjna, w której
przeważają wyniki niskie. Znajduje to potwierdzenie w zestawieniu surowych
wyników liczbowych (wykres 1.). Najmocniejszą sferą postaw twórczych uczniów
osiągających wybitne rezultaty z języka polskiego jest sfera poznawcza, następnie
działaniowa a na końcu – emocjonalno-motywacyjna.
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Rysunek 2. Średni wynik liczbowy (surowy) ogólny i w poszczególnych podskalach
SPTO

Wnioski
Badania
obejmujące
elitarną
grupę
uzdolnionych
polonistycznie
gimnazjalistów dowiodły, że uczniów tych charakteryzuje wysoki poziom postaw
twórczych. W oparciu o przyjęty model teoretyczny talentu w dziedzinie języka
polskiego oraz wynik pomiaru SPTO można sformułować pewne rekomendacje
praktyczne. Praca z uczniem uzdolnionym wymaga jednoczesnego wspierania
jego predyspozycji językowych, myślenia twórczego oraz motywacji. Obok zatem
wiedzy i umiejętności przedmiotowych, dla pełnego rozwoju możliwości, należy
aktywizować kreatywność oraz podtrzymywać motywację. Obszar wspomagania
emocjonalno-motywacyjnego jest ważny szczególnie, gdyż osiągnięcie wysokiego
wyniku w wybranej dziedzinie wymaga długiego czasu oraz dlatego, że jest
najsłabszą sferą postaw twórczych uczniów osiągających sukcesy z języka
polskiego.
Streszczenie
Przedmiotem podjętych w artykule studiów są uzdolnienia uczniów, którzy
osiągają sukcesy z języka polskiego. Autorka przyjęła, że na talent językowy
składają się ponadprzeciętne zdolności kierunkowe w zakresie języka polskiego,
wysoka motywacja zadaniowa oraz uzdolnienia twórcze. Szczegółowej analizie
poddano związki między postawami twórczymi a uzdolnieniami z języka polskiego.
Zbadano grupę 20 gimnazjalistów, uczestników projektu”Świętokrzyski System
Wspierania Talentów”. Zdiagnozowano u nich wysoki poziom postaw twórczych.
Najniższe wskaźniki uczniowie uzyskali w podskali emocjonalno-motywacyjnej.
We wnioskach z badań podkreślono potrzebę wpierania rozwoju uczniów zdolnych
poprzez motywowanie.
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Słowa klucze: uzdolnienia z języka polskiego, motywacja zadaniowa,
uzdolnienia twórcze, postawa twórcza, talent w dziedzinie języka polskiego
Summary
The subject of the undertaken studies are talents of students who achieve
success in Polish. The author admits that a language talent is made up of higherthan-average major abilities in Polish, high motivation and creative talents.
Relations between creative behaviour and talents for Polish (language) have
been analysed in detail. A sample of 20 lower secondary students participants
of the project: “Swietokrzyski System of Talent Support” were interviewed. A high
level of creative behaviour has been diagnosed in a group of the students. But they
achieved the lowest rates in terms of the scale of emotions and motivation.
The need for supporting gifted students’ development through motivating them has
been emphasized in the conclusions.
Key words: talents for Polish, task motivation, creative talents, creative
behaviour a talent in the field of Polish (language)
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
MAKIAWELIZM MEDYCZNY – MROCZNA STRONA KREATYWNOŚCI
(W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ)
Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata;
nierozsądny uporczywie stara się dostosować świat do siebie.
Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnych ludzi.
George Bernard Shaw

Wprowadzenie
Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, kreatywność osiąga
szyty jakości. Biorąc pod uwagę „Efekt Flynna” wydaje się, że żyjemy najlepszych
z możliwych czasów – efektem inteligencji,1 kreatywności rozwoju
technologicznego są przełomowe odkrycia zmieniające naszą codzienność.2 Jest
to o tyle ważne, iż osoby z wyższym poziomem „IQ”,3 różnią się od tych z niższym
– średnio żyją dłużej, zarabiają więcej […] (Jensen, 1998). Mimo różnorodność
zjawisk związanych z IQ, niewielu próbowało zrozumieć, lub nawet opisać jej
wpływy na oceny i podejmowanie decyzji.4 Przykłady kreatywności widoczne są
wszędzie: w codziennym sprycie dzieci; w sztuce i nauce – przykłady można
mnożyć prawie w nieskończoność np. sformułowana przez Alberta Einsteina
ogólna teoria względności;5 w biznesie, przejawy kreatywności możemy dostrzec
w innowacyjnych produktach, takich jak np. 3M oraz Google.6
Ale co to jest kreatywność? Pojęcie może odnosić się do osoby, procesu,
miejsca i produktu. Można ją znaleźć u geniuszy i małych dzieci. Jest badana
przez psychologów, neurologów, pedagogów, historyków, socjologów,
ekonomistów, inżynierów i naukowców reprezentujących większość dyscyplin
naukowych. Legendarni myśliciele – począwszy od Arystotelesa,7 aż do Einsteina,
nie zastanawiali się, co to znaczy być kreatywnym […]. Pierwszym krokiem
do zrozumienia kreatywności jest zdefiniowanie pojęcia. Większość definicji
zawiera trzy składniki (Kaufman i Sternberg, 2007) – po pierwsze: kreatywne
pomysły muszą zawierać coś innego, nowego lub innowacyjnego. Po drugie:
kreatywne pomysły muszą być wysokiej jakości a po trzecie: kreatywne pomysły
muszą być odpowiednie do wykonywanego zadania lub jakiejś redefinicji tego
zadania.

D. Wechsler, The measurement of adult intelligence, “Journal of Nervous & Mental Disease”, Volume
91, Issue 4, 1940, s. 548
J.R. Flynn, What Is Intelligence? – Beyond the Flynn Effect. Cambridge University Press 2009, s. 18
3
E. Underwood, Starting young, “Science”, 346(6209) 2014, s. 569
4
S. Frederick, Cognitive Reflection and Decision Making, “The Journal of Economic Perspectives”,
Vol. 19, No. 4 (Autumn, 2005), s. 25
5
M. Moerchen, R. Coontz, Einstein’s vision, “Science”, 347(6226) 2015, s. 1084
6
S. Moran, The Roles of Creativity in Society (w:) J.C. Kaufman, R.J. Sternberg (red.), The Cambridge
Handbook of Creativity. Cambridge University Press 2010, s. 74
7
P.H. Byrne, Analysis and Science in Aristotle. New York 1997, s. 2
1

2
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Warto jeszcze zdefiniować słowo „innovate”, które pochodzi od łacińskiego
słowa „innovare”, co oznacza „odnowienie, stworzenie nowego”. Innowacyjność
jest formą problemu, który rozpoczyna się z poczucia, że zmiany są konieczne
a kończy się na udanej realizacji pomysłu. Twórcze myślenie to wielowymiarowe
myślenie o problemie – to proces poznawczy, który skupia się na rozważaniu wielu
możliwości […].8
Ciemna strona kreatywności
Związek pomiędzy kreatywnością a nieuczciwością wykazali badacze:
Francesca Gino z Harvard Business School i Dan Ariely z Fuqua School
of Business – w artykule pt. „The Dark Side of Creativity: Original Thinkers Can Be
More Dishonest”.9 Wyniki badań świadczą o związku między kreatywnością
i nieuczciwością, podkreślając w ten sposób ciemną stronę kreatywności […].
McLaren (1993) przeciwstawiał się bardzo kreatywności, która jest
niewłaściwie użytkowana – na przykład reklamy, gdzie kreatywność jest użyta
w celu promowania sprzedaży: niezdrowej żywności, produktów niebezpiecznych,
alkoholu, leków; rozrywki, gdzie jest wykorzystywana do promowania odrażających
wartości; gloryfikowania przestępczości etc. Polityka, w której została
wykorzystana do promocji na przykład: nienawiści rasowej, religijnej lub nauka
i technologia, w której stosuje się ją do rozwoju i budowy broni masowego rażenia
lub zanieczyszczenia środowiska. Co ciekawe, McLaren wskazał, że szkody
generowane przez kreatywność technologiczną nie ogranicza się tylko do
fizycznego zniszczenia […].10
W obecnym świecie rzeczywistości rozwiniętych cywilizacji, standardy etyczne
(ich brak), wydają się być dyktowane przez koncerny. Szeroko pojęta psychologia
biznesu (społeczna), przyjmuje uległą postawę wobec oczekiwań korporacji, które
uważają każdy środek prowadzący do celu za właściwy, żeby wygenerować zysk.
Dla koncernów etyka-utylitaryzm 11 ma jedynie marketingowe znaczenie,
a pozbawieni skrupułów psycholodzy, „tworzą” z pracowników korporacji
bezwzględnych (pozbawionych autonomii) makiawelistów – ukierunkowanych na
generowanie zysku dla korporacji za wszelką cenę (np. polityka sprzedaży/
promocji leków realizowana przez niektóre koncerny farmaceutyczne –
uwzględniająca realizację szkoleń prowadzonych przez zewnętrzne firmy
zatrudniające psychologów w roli szkoleniowców, konsultantów, superwizorów
etc.).
Szkolenia prowadzone przez psychologów generujące makiawelizm
(z użyciem ukrytej przemocy psychicznej – polegającej na łamaniu oporu,
„deptaniu” systemu wyższych wartości moralnych beneficjenta szkolenia) – służą
do celowego wprowadzania lekarza w błąd odnośnie stosowania leku, suplementu
diety czy wyrobu medycznego. Pozbawiają pracownika posiadania autonomii –

8

M.M. Claphan, The Development of Innovative Ideas Through Creativity Training (w:) L.V. Shavinina
(red.), The International Handbook on Innovation. Oxford 2005, s. 366
F. Gino, D. Ariely, The Dark Side of Creativity: Original Thinkers Can Be More Dishonest, “Journal
of Personality and Social Psychology”, 102, no. 3, Marzec 2012, s. 445-459
10
A.J. Coropley, The Side of Creativity: What Is It? (w:) D.H. Coropley, A.J. Cropley, J.C. Kaufman,
M.A. Runco (red.), The Dark Side of Creativity. Cambridge University Press 2010, s. 3
11
J.L. Badaracco, Business ethic – Roles and Responsibilities. Harvard Business School 1995, s. 59
9
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rozumianej jako zdolności do formułowania przekonań i pragnień związaną
z umiejętnością podawania racji, dlaczego właśnie takie, a nie inne przekonania
i pragnienia są naszym udziałem, a także życia zgodnego z przyjmowanymi
wartościami i przekonaniami oraz możliwością kierowania sobą, w co
zaangażowane są zarówno rozum, jak i wola. Osoba autonomiczna kieruje
własnym postępowaniem i zyskuje emocjonalną niezależność od innych.12
Oczywistym jest, że takie praktyki (psychologiczne) z punku widzenia etyki
i poszanowania ładu prawnego są niedopuszczalne, a wręcz mają charakter
przestępczy (stosowana perswazja wyczerpuje definicję przemocy psychicznej)
a moralnie są awersyjne. Jeżeli przedstawiciel medyczny odmówi udziału
w szkoleniu lub przekazaniu lekarzowi spreparowanych wyników badań zostanie
natychmiast zwolniony – powodem zwolnienia będzie nierealizowanie standardów
marketingowych firmy.
Definicja WHO,13 przyjęta w roku 1996 i obowiązująca do tej pory, określa
przemoc jako „Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba
lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie
lub społeczności, z którą wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania
obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku
elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”.14
Zastanówmy się nad typami władzy, którą możemy stosować wobec siebie
wzajemnie. Przyjrzyjmy się pięciu jej rodzajom: władza nagradzająca – mam
władzę, ponieważ mogę dać określone nagrody; władza zniewalająca – mam
władzę, ponieważ mogę grozić lub szantażować; władza usankcjonowana – mam
władzę, ponieważ jestem autorytetem; władza odniesienia – mam władzę,
ponieważ identyfikujesz się ze mną np. uwielbienie przez fana; władza ekspercka –
mam władzę, ponieważ ludzie uważają, że jestem ekspertem w określonych
dziedzinach.
Elementy taktyki15 (władzy) stosowane, by osiągnąć cel: siła: taktyka może
być silna, jak w groźbie bezpośredniej; ale może być słaba, jak w dawaniu
do zrozumienia; racjonalność: taktyka może się opierać na racjonalności, jak
w logicznej perswazji, lub też na wymaganiach emocjonalnych;
• kierunkowość: taktyka może być jednostronna i nie uwzględniać drugiej
strony, bądź też obopólna, jak na przykład w rozmowie.16
Myślę, że egoistyczni17 psychologowie generujący cechę makiawelistyczną
pomimo swojej kreatywności… są osobami istotnie niedostosowanymi społecznie

J. Brzeziński, J. Chyrowicz, B. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psychologa.
Warszawa 2008, s. 62
13
H. Waters, A. Hyder, Y. Rajkotia, S. Basu, J.A. Rehwinkel, The economic dimensions of interpersonal
violence. Department of Injuries and Violence Prevention, World Health Organization. Geneva 2004,
s. 58
14
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc (pobrano 07.2015 r.)
15
A. Heifetz, Game Theory – Interactive Strategies in Economics and Managements. Cambridge
University Press 2012, s. 2
16
P. Hartley, Komunikacja w grupie. Poznań 2000, s. 130
17
R.F. Baumeister, L. Smart, J.M. Boden, Relation of threatened egotism to violence and aggression:
the dark side of high self-esteem, “Psychological review”, 103(1) 1996, s. 5
12
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(naruszają kryterium normalności – stanowiące przestrzeganie określonych
normatywów, chroniących dobro innych18).
Przyjmijmy, że jedną z etycznych ram postępowania psychologów może być
Deklaracja Zasad Etycznych: „Universal Declaration of Ethical Principles for
Psychologists”19 POWSZECHNA DEKLARACJA ZASAD ETYCZNYCH DLA
PSYCHOLOGÓW (2008), opisuje zasady etyczne oparte na wspólnych
wartościach ludzkich w różnych kulturach. Co potwierdza zaangażowanie
społeczności psychologii w budowanie lepszego świata, gdzie pokój, wolność,
odpowiedzialność, prawo, ludzkość i moralność zwycięży. Zapewnia powszechnie
akceptowalne moralne ramy dla psychologów w prowadzeniu ich działalności
zawodowych i naukowych na całym świecie, zarówno w badaniach, bezpośrednim
kontakcie, nauczaniu, konsultacjach i każdej innej roli dotyczącej psychologii.
Powszechna Deklaracja Zasad Etycznych dla Psychologów określa wspólne ramy
moralne, które wyznaczają standardy i inspirują psychologów na całym świecie –
są drogowskazem wyznaczającym kierunek najwyższych ideałów etycznych w ich
pracy zawodowej i naukowej.20
Makiawelizm – zaprzeczanie zasad etycznych
Zaprzeczaniem koncepcji zasad etycznych – jest idea wyrażona
w makiawelicznej sentencji: cel uświęca środki oraz osobowości makiawelicznej,
którą można scharakteryzować jako syndrom kilku głównych właściwości:
negatywny obraz świata (świat stanowi arenę walki, ludzie są źli, nastawieni na
manipulowanie i łamiący normy moralne; zasługują więc na złe traktowanie);
utylitarne traktowanie norm moralnych (znajomość i rozumienie norm moralnych,
ale wybiórcze akceptowanie norm sprzyjających realizacji osobistych celów
i łamanie norm powszechnie uznawanych); negatywny stosunek do innych ludzi
(lekceważenie potrzeb innych ludzi, przedmiotowe ich traktowanie, niska gotowość
do angażowania pozytywnych emocji w relacje; egocentryczne nastawienia
motywacyjne (wyznaczane potrzebą sukcesu w rozgrywkach z innymi ludźmi,
deprecjacja ich potrzeb i celów); odporność i chłód emocjonalny (cool syndrom)
zachowywany w sytuacjach konfliktowych.
Geneza cechy makiawelicznej21 jest jednak bardziej skomplikowana
i niejednoznaczna. Weźmy np. argumentację Machiavellego co do zasadności
i adekwatności oszustwa, która nie jest całkowicie jasna, a w rzeczywistości
wydaje się polegać na dwóch argumentach: argument 1 – musimy wziąć pod
uwagę fakt, że inni ludzie są nieuczciwi i nie możemy na nich polegać; i tak
musimy być przygotowani, aby uprzedzać ich nieuczciwe zachowania. Argument
2 – względy efektywności często sugerują, że powinniśmy łamać obietnice; po

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu
psychopedagogicznym. Warszawa 2013, s. 21
http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologist
s.html (pobrano 07.2015 r.)
20
J. Gauthier, J.L. Pettifor, The Tale of Two Universal Declarations: Ethic and Huamn Right (w:) M.M.
Leach, M.J. Stevens, G. Lindsay (red.), The Oxford Handbook of International Psychological Ethic.
Oxford University Press 2012, s. 125
21
L.J. Świeca, Makiawelizm i korelaty (mroczna triada) – nieidentyfikowane zagrożenia dla
społeczeństw, „Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 5/2014. Poznań 2014,
s. 267
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prostu ze względu na własny interes. Jeśli przyjmiemy pierwszy argument,
mamy jakiś powód do odrzucenia drugiego. Możemy zasadnie powołać się
na niegodziwość innych ludzi jako obronę moralną naszego zachowania.22
Analizują przytoczone argumenty trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy
do czynienia z paradoksem.23 Niewielkie emocjonalne zaangażowanie
makiawelsistów, ułatwia im osiąganie własnych celów, czemu sprzyja także brak
empatii24 (badania doświadczalne na naszych najbliższych krewnych wskazują,
że empatia może być głównym motywatorem zachowań prospołecznych25).
Wysoki poziom empatii jako gwarant dotrzymania przyrzeczenia
lekarskiego.
Rola emocji w działaniu moralnym (szczególnie zachowanie altruistyczne),
była tematem dyskusji filozoficznej przez wieki (Hume, 1777/1966; Kant,
1788/1949). Niektórzy filozofowie twierdzili, że emocje takie jak współczucie
i empatia pośredniczą w altruistycznym zachowaniu, a zachowania wywołane
współczuciem lub empatią można uznać za moralne (Blum, 1980; Hume,
1777/1966).26
Nie ma wątpliwości co do intuicyjnego definiowania empatii, ale czy tak
naprawdę wiemy czym jest empatia? Wydaje się, że korzenie empatii sięgają
1915r. (Titchener, 1915) […]. Określenie „empatia” zostało zdefiniowane na wiele
sposobów, w różnych czasach. Początkowo termin był używany w odniesieniu do
estetyki (Wispe, 1986, 1987), a w literaturze klinicznej empatia była definiowana na
wiele sposobów […]. Możemy przyjąć, że empatia powinna obejmować zarówno
elementy poznawcze jak i afektywne. Naukowcy (Eisenberg & Strayer, 1987)
twierdzą, że empatia wymaga przynajmniej trochę zróżnicowania własnego
i cudzego stanu emocjonalnego (Feshbach, 1978; Lewis, 1990)27 Generalnie
możemy przyjąć, że empatia to zaangażowanie procesów psychicznych
sprawiających, że dana osoba odczuwa emocje, które bardziej pasują do sytuacji
innej osoby niż do jej własnej.28 Empatia to naturalnie występujące subiektywne
doświadczenie podobieństwa uczuć wyrażanych przez siebie i umiejętność
odróżnienia, które uczucia należą do kogo. Empatia pozwala wywnioskować stan
emocjonalny i zrozumieć ten stan.29 Dlatego też nasuwa się oczywisty wniosek,
że jeżeli posiadamy wysoki poziom empatii – to jest ona „hamulcem”
w wyrządzaniu krzywdy innym ludziom.

T. Irwin, The Development of Ethic. A Historical and Critical Study – Vol.1. Oxford University Press
2011, s. 738
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J.D. Barrow, Impossibility. Oxford University Press 1999, s. 13
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L.J. Świeca, E. K. Wysocka, Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego
w komunikacji społecznej – próba diagnozy, „Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla
bezpieczeństwa”. 2014 nr 1/2014. Poznań 2014, s. 316
25
F.B. De Waal, The antiquity of empathy, “Science”, 336(6083) 2012, s. 874
26
N. Eisenberg, P.A. Miller, The relation of empathy to prosocial and related behaviors, “Psychological
bulletin”, 101(1), 1987, s. 91
27
M.Lewis, J.M. Haviland-Jones, Handbook of emotions. New York 2011, s. 677
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M.L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny. Gdańsk 2006, s. 38
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J. Decety, P.L. Jackson, The functional architecture of human empathy, “Behavioral and cognitive
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Komunikacje lekarza z pacjentem możemy podzielić na trzy dziedziny:
Dziedzina pierwsza stanowi obszar intelektualny. W zakres wchodzą: wiedza
lekarska dotycząca dyscyplin podstawowych (m.in. anatomia prawidłowa,
biochemia), przedklinicznych oraz klinicznych (m.in. choroby wewnętrzne,
psychiatria). W obszarze tym mieści się również zdolność do wykorzystywania tej
wiedzy w rozwiązywaniu problemów klinicznych. Dziedzina druga to obszar
obejmujący podstawy, motywacje do poznawania problemów emocjonalnych
własnych i pacjentów, rozumienie potrzeb psychicznych i oczekiwań chorych oraz
rozwijanie wrażliwości na nie. Percepcja i właściwe rozumienie potrzeb pacjenta
powinny wyzwolić odpowiednie zachowanie się przyszłego lekarza, zmierzające do
ich spełnienia. Należy pamiętać, że w obszarze tym mieści się wiedza dotycząca
psychologii, psychopatologii, znajomość odrębności psychofizycznych. Lekarz
w trakcie nauki i praktyki lekarskiej powinien się rozwijać i wzbogacać swoją
osobowości. Istotną rolę odgrywa tu empatia, cecha wrodzona osobowości, która
w trakcie nauczania klinicznego powinna rozwijać się we właściwym kierunku.
Empatia jest procesem poznawczo-emocjonalnym, który pozwala na zrozumienie
i wczucie się w stan emocjonalny pacjenta. Dziedzina trzecia to obszar
umiejętności praktycznych, które powinien opanować absolwent uczelni medycznej
i lekarz.30
Badania własne
Zogniskowany wywiad grupowy – badacz przeprowadził wywiad
z kilkunastoma przedstawicielami medycznymi pracującymi w różnych (wiodących)
koncernach farmaceutycznych. Celem wywiadu było określenie przejawów
makiawelizmu medycznego. Badacz zagwarantował przedstawicielom medycznym
anonimowość.
Wyniki
Badacz ustalił, iż przedstawiciele medyczni najczęściej stosują dwa sposoby
„przekonywania” lekarzy do przepisywania promowanych leków: 1. „MERYTORYCZNY” oraz 2. „POZAMERYTORYCZNY”.
Sposób 1 – „MERYTORYCZNY”, którego celem jest zmanipulowanie lekarza:
badacz uzyskał dokument, zawierający standardy wizyty przedstawiciela
medycznego (realizowany na terenie całej Polski) jednego z wiodących koncernów
farmaceutycznych.
Na szczególną uwagę zasługuje podpunkt: „Demonstruje korzyści dla
pacjenta i lekarza ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MARKETINGOWYMI” – najczęściej
stwierdzenie to oznacza manipulację prezentowanymi wynikami badań (lub
posługiwanie się „niezależnymi” wynikami – korzystnymi dla promowanego
produktu) i celowe wprowadzaniem lekarza w błąd, ponieważ nadrzędnym celem
przedstawiciela medycznego jest zwiększanie sprzedaży promowanych leków –
zwiększanie udziałów w rynku, a nie rzetelna informacja medyczna.

30

M. Hebanowski, Komunikacja lekarza z pacjentem w kompetencjach lekarza rodzinnego, „Medycyna
Rodzinna”. 2/1999, s. 3-4
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Tabela nr 1: Zeskanowany dokument zawierający wytyczne dot. standardu wizyty
przedstawiciela medycznego u lekarza

Źródło: Badania własne
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Przykład „niezależnych” badań – „dziennikarze Washington Post”31
postanowili przyjrzeć się temu, jak powstają publikacje w prestiżowym magazynie
medycznym „New England Journal of Medicine”. „Okazało się, że aż 82% tekstów
opublikowali tam autorzy utrzymujący związki z koncernami farmaceutycznymi.
Aż 60 z 73 najnowszych publikowanych przez „New England Journal od Medicine”
analiz leków było współfinansowane przez międzynarodowe koncerny
farmaceutyczne. 50 stworzyli ludzie, którzy dla tych koncernów na co dzień
pracują, a w prawie 40 przypadkach leki opisywali badacze, którzy wcześniej do
firm farmaceutycznych otrzymali granty na rozwój swoich projektów badawczych.
Prof. Justin Bekelman z Uniwersytetu Pensylwanii ocenił, że pozytywne opinie leki
otrzymują prawie cztery razy częściej, gdy między opisującym dany przypadek
naukowcem i koncernem farmaceutycznym istnieje zależność finansowa związana
z etatem, albo środkami przeznaczanymi na badania. Tymczasem to, co piszą
w „New England Journal od Medicine”32 czytuje ponad pół miliona lekarzy z całego
świata, którzy nie raz bezpośrednio stosują opisane tam zalecenia w swojej
codziennej pracy z pacjentami. A przez stronnicze podejście autorów analiz może
się to zakończyć tragedią. „Washington Post” zastanawia się, czy tak nie było
w przypadku wytwarzanego przez GlaxoSmithKline leku avandii, który stosowano
w leczeniu cukrzycy. Przed sześcioma laty avandii w prestiżowym magazynie
otrzymał same pozytywne opinie. Nic dziwnego, skoro każdy członek zespół
autorów analizy wcześniej odebrał na swoim koncie pieniądze od koncernu GSK.
Czterech z tych naukowców było nawet jego akcjonariuszami. W analizie
pominięto skutki uboczne. Te na własnej skórze odczuło natomiast 87 tys.
amerykańskich pacjentów, u których przez zażywanie avandii wystąpił atak serca.
Wielu z nich z tego powodu zmarło. – Od początku sygnały o szkodliwości avandii
były możliwe do ustalenia. Ale w momencie wprowadzenia leku na rynek nie
zwrócono na to uwagi – mówi amerykańskim mediom kardiolog Steven Nissen.
Podobnie mogło być także w sprawie vioxxu, który oprócz świetnego wpływu
w leczeniu zapalenia stawów również wywoływał problemy kardiologiczne i stał
się przyczyną śmierci pacjentów. Kilka lat wcześniej w „New England Journal
od Medicine” opisywano jego skuteczność, tymczasem dwóch badaczy było
na stałe zatrudnionych w firmie farmaceutycznej, która analizowany specyfik
produkowała”.33
W innym przypadku firma farmaceutyczna „GlaxoSmithKline (GSK) i kilka
innych gigantów z tej branży korumpowało lekarzy i urzędników, by zwiększyć
sprzedaż i ceny leków oferowanych w Chinach – pisze „New York Times”. Według
dokumentów, do których dotarł nowojorski dziennik, nie tylko GlaxoSmithKline,
oficjalnie oskarżona już przez chińskie władze, ale też co najmniej sześć wielkich
firm farmaceutycznych korumpowało personel medyczny w Chinach. Są wśród
nich takie giganty jak Merck, Novartis, Roche i Sanofi. Pieniądze przekazywane
były za pośrednictwem agencji turystycznych i innych firm, np. specjalizujących się

31
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33
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w organizowaniu konferencji. Od 2007 roku GSK przekazała blisko 4,9 mld dol.
ponad 700 firmom, które pośredniczyły w jej zabiegach o pozyskanie życzliwości
wpływowych osób”.34
Fundament makiawelizmu – manipulacja w komunikacji interpersonalnej
Termin „manipulacja” pochodzi z języka łacińskiego, z połączenia dwóch słów,
a mianowicie, manus – ręka iplere – napełniać (np. dłoń wodą). Inni autorzy
wywodzą ten termin od manus pellere, co oznacza „mieć w dłoni czyjąś dłoń, mieć
kogoś w ręce”. W sensie opisowym pojęcie to bywa często pokrewne znaczeniowo
retoryce, perswazji, doktrynerstwu, kurateli, represji, a także agitacji
i propagandzie. Manipulowanie ludźmi oznacza posługiwanie się nimi jako
narzędziami w celu osiągnięcia swojego celu. Każde manipulowanie kimś, nawet
jeżeli jesteśmy przekonani, że robimy to „dla jego dobra”, narusza w jakimś stopniu
jego wolność wyboru, jest przejawem traktowania go w sposób instrumentalny.
Uważa się na ogół, że manipulator stara się wywrzeć taki wpływ na osobę
manipulowaną, który spowoduje zmianę jej myślenia i całej postawy, a co za tym
idzie osoba ta będzie podejmować takie decyzje i postępować w sposób, jaki
został planowany przez manipulatora.35
Wpływ społeczny jest pojęciem szerszym niż manipulacja – każdy akt
manipulacji należy do kategorii wpływu społecznego, nie każdy zaś akt wpływu
społecznego jest manipulacją. Wpływ społeczny obejmuje bowiem oddziaływania
zarówno intencjonalne, jak i nieintencjonalne, kiedy to podmiot nie zdaje sobie
sprawy z tego, że jego zachowanie wpływa na sposób myślenia, emocje czy
zachowanie drugiego człowieka (Nawrat, 1989; Witkowski, 2000). Dariusz Doliński
(2000) wskazuje na to, że wpływ społeczny może wiązać się z oddziaływaniami
zarówno korzystnymi, jak i niekorzystnymi dla obiektu oddziaływania. Natomiast
manipulacja jest oddziaływaniem, w którym osoba wywierająca wpływ nie liczy się
z interesem osoby, podlegającej temu odziaływaniu, a ważna jest dla niej przede
wszystkim korzyść własna. Manipulacja definiowana jest zatem jako podejmowanie
przez jednostkę, grupę, czy instytucję intencjonalnych zachowań mających na celu
skłonienie innych osób do działań, których te prawdopodobnie nie podjęłyby
spontanicznie. Jednocześnie – co istotne – prowadzić one mają u osoby
poddawanej wpływowi do mylnego przekonania, iż to głównie ona (a nie
manipulator) kontroluje sytuację, podstawowym zaś motywem osoby wywierającej
wpływ jest maksymalizacja interesu własnego w określonej interakcji społecznej
(Nawrat, 1989).
W życiu codziennym pojęcie wpływu społecznego jest określane jako
„wychodzenie na swoje” (get their way). Jednocześnie badania psychologiczne
pokazują, iż wypływ społeczny często jest rezultatem nie tyle stosowania
wyrafinowanych procedur czy technik, ile uruchamiania w ludziach „na skróty”
uniwersalnych reguł funkcjonowania społecznego: wzajemności, zaangażowania
i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu,
niedostępności (Cialdini, 1994).36
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Czy perswazja może być etyczna? Thomas Nilsen twierdzi, że tak, ale
warunkuje twierdzenie – że tylko wtedy jest etyczna, kiedy zwiększa zdolność
słuchacza do dokonania wolnego wyboru. Natomiast perswazja użyta
w komunikatach o treści np. reklamowej bez wątpienia starają się omijać
racjonalne myślenie – odwołując się np. do emocji; perswazja w reklamie pozbawia
nas wolnego wyboru i w konsekwencji jest nietyczna37 i może zawierać elementy
ukrytej (brutalnej) przemocy.
Strategia sprzedażową koncernów farmaceutycznych, a ład prawny RP
i etyka zawodu lekarza
PRAWO FARMACEUTYCZNE Art. 53.38 „Ograniczenia w zakresie reklamy
produktu leczniczego1. Reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać
w błąd, powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować
o jego racjonalnym stosowaniu. 2. Reklama produktu leczniczego nie może
polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni
lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczanie
dowodów, że doszło do jego nabycia. 3. Reklama produktu leczniczego nie może
być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich
kierowany. 4. Reklama produktu leczniczego, będąca przypomnieniem pełnej
reklamy, poza jego nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną może zawierać
tylko znak towarowy niezawierający odniesień do wskazań leczniczych, postaci
farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych”.39
KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ (Związki lekarzy z przemysłem Art. 51a.)
„1. Lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu
medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub
podważyć zaufanie do zawodu lekarza. 2. Lekarz może przyjąć zapłatę od
producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego)
za wykonaną pracę, prowadzenie szkoleń i badań, które pogłębiają wiedzę
medyczną lub zawodową, jeżeli ta zapłata jest współmierna do wkładu pracy
lekarza.40 Warto również przytoczyć przyrzeczenie lekarskie, które jest
nacechowane najwyższymi standardami etyki: „Przyjmuję z szacunkiem
i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy
związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; –
służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać
cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic,
takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne,
mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek; nie nadużywać
ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec
godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić
się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując
bezstronnie i mając na względzie dobro chorych; – stale poszerzać swą wiedzę

E. Gryffin, Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2013, s. 231
Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2015 r.
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40
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf
2015 r.)
37
38

(pobrano

07.

257
_______________________________________________________________________________________________

lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się
wynaleźć i udoskonalić. PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!”.41
Dyskusja
Czy wypisywanie leków (przez niektórych lekarzy), kosztujących krocie
(z dopiskiem na recepcie „nie zamieniać”, żeby farmaceuta nie mógł wydać
tańszego odpowiednika) – w zamian za korzyści finansowe jest zgodne z złożoną
przysięgą; społecznym zaufaniem – estymą zawodu lekarza? Są pacjenci, którzy
ze względu na cenę… nie wykupią leków wcale, a mogliby wykupić np. lek
generyczny (a przynajmniej powinni mieć możliwość podjęcia decyzji…), na który
lek ich stać. Substancja czynna w leku oryginalnym jest identyczna jak w leku
generycznym[…]. Sytuacja w aptece jeszcze bardziej się skomplikuje, jeżeli lekarz
przepisując lek X „zbiera punkty lojalnościowe”, a farmaceuta „zbiera punkty” za
każdy sprzedany lek Y […]. Walka trwa – pacjent jest całkowicie zdezorientowany
w tej rozgrywce – komu wierzyć? Kto reprezentuje interes pacjenta?
O problemie „NIE ZAMIENIAĆ” (fragment publikacji pobranej ze strony
NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ – odczyt 07.2015r.): „Czy to operatywność firm
farmaceutycznych? Aptekarze sygnalizują, że ostatnio do aptek trafia więcej
niż kiedykolwiek recept z dopiskiem NZ, czyli „nie zamieniać”. Taki dopisek na
recepcie oznacza, że nie wolno wydać choremu innego leku, choćby o tej samej
wartości terapeutycznej i składzie chemicznym. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy
pacjenta nie stać na wykupienie oryginału. – Przepis zezwalający na dopisek NZ
był do tej pory rzadko stosowany – tylko w sytuacjach, kiedy chory nie reagował na
leczenie innymi medykamentami z tej samej grupy – mówi Bożena Golańska,
farmaceutka z apteki przy ul. Przybyszewskiego. Najczęściej NZ jest dopisywane
na receptach leków specjalistycznych – na nadciśnienie tętnicze, choroby układu
krążenia, choroby urologiczne, neurologiczne, takie jak padaczka, gastryczne.
W tych przypadkach często dopiero po wielu próbach udaje się lekarzowi dobrać
lek, który skutkuje. Narodowy Fundusz Zdrowia jest uczulony na tego rodzaju
dopiski, gdyż refundacja oryginalnych leków jest znacznie droższa niż tańszych
zamienników. Z kolei firmom farmaceutycznym zależy, aby było odwrotnie […]”.42
McHoskey (2001) zaproponował, aby raczej zrezygnować z określenia
makiawelizmu jako „subklinicznej psychopatii” – „Być może nazwa makiawelizm
jako subkliniczna osobowość antyspołeczna byłaby lepszym rozwiązaniem,
ponieważ kategoria osobowości antyspołecznej, podobnie jak kategoria wysokiego
makiawelizmu, obejmuje osoby o różnych strukturach osobowości przejawiających
podobne zachowania antyspołeczne, takie jak kłamanie lub wyrachowane
schlebianie”.43 Wysoki poziom makiawelizmu, szczególnie w koncernach
farmaceutycznych jest cechą poszukiwaną (niezbędną) u pracownika. Przecież
pracownik posiadający wysoki poziom etyki (uczciwości) nie będzie w stanie
świadomie i celowo wprowadzać lekarza w błąd (podając przetworzone
marketingowo wyniki badań dot. promowanych/sprzedawanych leków…).

41
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Przedstawiciel medyczny nie będzie miał również żadnych rozterek etycznych dot.
realizacji strategii korupcyjnych koncernu.
Wniosek
W przypadku spotkania się trzech dyscyplin naukowych psychologii ekonomii
i prawa – podczas współpracy może się okazać, że np. włączenie wiedzy
psychologicznej do systemu prawnego pozwoliło go w sposób istotny polepszyć44
i to jest bezdyskusyjny jeden w wielu aspektów współpracy, który działa na rzecz
społeczeństw. Ale współpraca psychologów społecznych z ekonomią może
prowadzić i prowadzi do naruszania ładu prawnego – nie wspominając
o działaniach etycznie awersyjnych a wręcz obrzydliwych – o charakterze
przestępczym.
Niestety, ale smutną prawdą jest fakt, że za przestępczą działalnością
niektórych wiodących koncernów farmaceutycznych stoi „sztab” ludzi m.in.
psychologów społecznych, którzy z pełną świadomością i premedytacją szkolą
(m.in.) przedstawicieli medycznych i przygotowują standardy dot. wizyt PM
u lekarza (opartych o techniki manipulacyjne – skutkującym wprowadzaniem
lekarza w błąd – oraz oddziaływaniami o charakterze korupcyjnym). Jeśli
odgrywamy role społeczne, czy to lekarza, czy psychologa, z którą związane są
obowiązki z jego strony i pewne oczekiwania ze strony innych członków
społeczeństwa – to lekarza się potępia, gdy w nagłym wypadku odmawia niesienia
pomocy choremu,45 ale nikt nie potępia psychologów pracujących na rzecz
koncernów (wspomniane reklamy) prowadzących działalność przeciwstawną dla
interesu społecznego.
Kiedy ludzie nie zgadzają się z czymś – jeden mówi, że to jest dobre, inny że
złe – jakimi metodami argumentacji lub dochodzenia może ich rozwiązać spór?
Czy może być rozwiązany za pomocą metod naukowych, czy też rozwiązanie
wymaga metod innego rodzaju, czy też otwartości na alternatywne rozwiązania?46
Skończmy na idei decyzji. Jest to z pewnością punkt końcowy etyki, ponieważ jest
to moment, w którym sądy są tłumaczone na pewnego rodzaju praktyki, jakieś
działanie, które ma wpływ na świat […].47
Streszczenie
Autor ustalił niektóre symptomy makiawelizmu medycznego – szczególnie
w relacji przedstawiciel medyczny – lekarz. Wysoki poziom makiawelizmu,
szczególnie w koncernach farmaceutycznych jest cechą poszukiwaną
u pracownika. Przedstawiciel medyczny posiadający wysoki poziom moralności nie
będzie w stanie świadomie i celowo wprowadzać lekarza w błąd (prezentując
przetworzone marketingowo – nierzetelne wyniki badań dot. działania m.in. leków).
W obecnym świecie rzeczywistości rozwiniętych cywilizacji, standardy etyczne (ich
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brak), wydają się być dyktowane przez koncerny. Szeroko pojęta psychologia
biznesu (społeczna), przyjmuje uległą postawę wobec oczekiwań korporacji, które
uważają każdy środek prowadzący do celu za właściwy, żeby wygenerować
zysk. Dla koncernów etyka – utylitaryzm ma jedynie marketingowe znaczenie,
a pozbawieni skrupułów psycholodzy, „tworzą” z pracowników korporacji
bezwzględnych (pozbawionych autonomii) makiawelistów, ukierunkowanych na
generowanie zysku – za wszelką cenę.
Słowa klucze: makiawelizm medyczny, manipulacja, korupcja, leki,
psychologia biznesu, strategie makiaweliczne, korupcja, koncerny farmaceutyczne,
reklama leków, komunikacja społeczna
Summary
The author determined the chosen symptoms of the medical Machiavellianism
– especially in the relation medical representative – doctor. High level
of Machiavellianism, particularly in the pharmaceutical companies, is a valued trait
of a worker. A medical representative with high level of morality will not be able
to purposefully and deliberately misinform the doctor (while presenting processed
by the marketing and thus unreliable research about the medicine’s effects). In the
current world of the developed civilizations the ethical standards (or rather lack
of thereof) seem to be dictated by the companies. The business (social)
psychology in a broad sense yields to the companies’ expectations and they
believe that every mean to gain the success and generate profit is appropriate. For
the companies the ethics – utilitarianism relation has only one meaning and
unscrupulous psychologists “turn” the workers of those companies into undivided
(robbed of autonomy) and Machiavellian people oriented only towards gaining the
profit – no matter the price.
Key words: Machiavellianism medical, manipulation, corruption, drugs,
psychology, business, Machiavellian strategies, corruption, drug companies,
advertising drugs, social communication
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Bogusława SERZYSKO
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Katedra Kardiologii, Wad Wrodzonych
Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Urszula MARCINKOWSKA
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu
Katedra Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
Jadwiga JOŚKO-OCHOJSKA
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu
kierownik Katedry Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
ROLA STYLU ŻYCIA W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PO ZAWALE
MIĘŚNIA SERCOWEGO. WSKAZÓWKI DLA LEKARZA KLINICYSTY

Wprowadzenie
Rehabilitacja kardiologiczna1 po zawale mięśnia sercowego obok czynności
medycznych obejmuje prewencję drugorzędową, umożliwiającą powrót
do codziennych zajęć oraz zapobieganie powtórnemu wystąpieniu choroby.
Prewencja drugorzędowa polega na zapobieganiu nawrotom choroby oraz ma na
celu polepszanie jakości życia pacjenta.
Rehabilitacja medyczna przynosi pacjentom wiele korzyści.2 Wśród cech
nowoczesnej rehabilitacji kardiologicznej wskazać należy wszechstronność,
ciągłość oraz akceptowalność przez pacjenta. Ważne jest również zainicjowanie jej
jak najwcześniej jest to możliwe. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że nie
jest ona jednorazowym działaniem personelu medycznego, lecz wielowymiarową
i skoordynowaną interwencją3 mającą charakter procesu, który inicjowany jest
w szpitalu, ale powinien być kontynuowany przez pacjenta po jego powrocie do
domu. Niezmiernie ważny w rehabilitacji jest również styl życia.4
Stylem życia nazywamy charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny sposób
życia danej osoby. Styl życia wyznaczają cztery elementy: życie rodzinne, życie
towarzyskie, środki utrzymania oraz posiadany prestiż,5 które określają w jaki
sposób się odżywiamy, gdzie i jak mieszkamy, jak odpoczywamy. Sposób, w jaki
funkcjonujemy, na co dzień determinuje wiele czynników. Można je podzielić na
dwie kategorie: czynniki makrośrodowiskowe i mikrośrodowiskowe. Pierwsza grupa
obejmuje: system kulturowy i system religijny, ustrój polityczny, ukształtowanie
terenu, klimat, a obecnie także globalne trendy rozpowszechniane przez środki

K. Kozar-Kamińska, Regeneracja serca, „Postep Kardiol Inter”, 2012; 8, 4 (30), s. 308-314
M. Williams, P. Ades, L. Hamm, S. Keteyian, Clinical evidence for a health benefit from cardiac
rehabilitation: An update. “American Heart Journal”, 2006,152, s. 835-841
3
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N.C. Campbell, J. Thain, H.G. Deans, et al. Secondary prevention in heart disease: baseline survey
of provision in general practice. BMJ 1998;316, s. 1430-1434
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M. Sobel, Lifestyle differentiation and stratification in contemporary U.S. society, “Research in Social
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masowego
przekazu,
przede
wszystkim
Internet.
Do
czynników
mikrośrodowiskowych zalicza się natomiast: socjalizację, poziom edukacji, stan
majątkowy oraz miejsce zamieszkania (region, miasto/wieś, warunki
mieszkaniowe).
Wpływ stylu życia na zdrowie człowieka jest oczywisty i niekwestionowany,
uwidacznia się w odniesieniu do wielu chorób, przede wszystkim do chorób układu
krążenia. Elementy stylu życia należą także do czynników ryzyka zawału,
natomiast osobę, która poprzez styl życia jest predysponowana do chorób
sercowo-naczyniowych określa się mianem “coronary candidacy”.6 Nazwa
ta funkcjonuje od ponad 30 lat w piśmiennictwie światowym, lecz nie ma jej
odpowiednika polskiego. U osoby predysponowanej do chorób naczyniowosercowych charakterystyczne są: podwyższony poziom cholesterolu we krwi,
wysokie ciśnieniem krwi, palenie papierosów, picie nadmiernej ilości alkoholu,
a także nadwaga/otyłość oraz, co podkreśla się w ostatnich latach,7 nieumiejętność
radzenia sobie ze stresem. Wszystkie wymienione czynniki są modyfikowalne, lecz
to od pacjenta w głównej mierze zależy czy nastąpią pożądane zmiany.
Cel pracy
Celem pracy była analiza codziennych czynności pro lub antyzdrowotnych,
będących elementami stylu życia, wykonywanych przez pacjentów po zawale
mięśnia sercowego po powrocie do domu.
Materiał i metoda
Przebadano 100 pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego: 29%
kobiet i 71% mężczyzn. Badania przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób
Serca podczas hospitalizacji pacjentów. Pacjenci wyrazili świadomą i dobrowolną
zgodę na udział w badaniu oraz zostali poinformowani, że w przypadku nie
udzielenia przez nich zgody na wypełnienie kwestionariusza nie poniosą z tego
tytułu żadnych konsekwencji medycznych ze strony personelu medycznego.
Wiek badanych wynosił 59,03 roku (średni wiek kobiet: 62,86 roku(SD=1,9),
średni wiek mężczyzn: 58,83 (SD=1,2). 75% badanych było mieszkańcami miasta,
pozostali mieszkali na wsi. 5% badanych miało wykształcenie podstawowe, 41%
wykształcenie zasadnicze zawodowe, 45% – średnie, a 9% – wyższe.
Wśród badanych 75% było hospitalizowanych po pierwszym zawale, 25% po
drugim zawału. W najbliższej rodzinie 51% pacjentów występowały zawały mięśnia
sercowego: w 56% przypadków zawał wystąpił u ojca, w 28% – u matki,
u pozostałych osób zawał przechodzili pozostali bliscy krewni. U 73% pacjentów
zawał miał miejsce w czasie krótszym niż 12 miesięcy, u 17% w czasie dłuższym
niż 12 miesięcy, u 4% w okresie 2-5 lat przed przeprowadzeniem badania,
natomiast 6% pacjentów przebyło zawał ponad 5 lat przed wypełnieniem ankiety.
U 9% pacjentów zawał mięśnia sercowego został wykryty podczas
okresowych badań w pracy, u 14% badanych zdiagnozowano go w trakcie wizyty
u lekarza związanej z inną jednostką chorobową, u 70% zdiagnozowano zawał,

6

7

C. Davison, G. Davey Smith, S. Frankel, Lay epidemiology and the prevention paradox: the implications of coronary candidacy for health education, “Sociology of Health and Illness”, 1991,13 (1), s. 1-19
J.E. Dimsdale, Psychological Stress and Cardiovascular Disease, “Journal of the American College of
Cardiology”, 2008, Vol. 51, No. 13
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gdy zgłaszali złe samopoczucie. Najczęściej (43% przypadków) pacjenci zgłaszali
uczucie pieczenia w klatce piersiowej, rozrywający ból w klatce piersiowej(32%),
ból barku i ramion promieniujący do żuchwy (32%), zaś wzmożona potliwość
u 26% (wyniki nie sumują się, do 100%, ponieważ badani mogli wskazać wszystkie
występujące u nich symptomy zawału).
W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz ankiety złożony z 30 pytań.
Dotyczyły one czynności wykonywanych codziennie i /lub regularnie, a mających
na celu poprawę stanu zdrowia i przywróceniu dobrej kondycji. Badanie właściwe
poprzedzono badaniem pilotażowym, którego celem było przetestowanie trafności
pytań zawartych w kwestionariuszu.
Wyniki badań opracowano w programie Statistica v. 10.0, używając testów
ANOVA oraz chi2 a także współczynnik korelacji r-Spearmana. Za próg istotności
statystycznej przyjęto wartość p<0.05.
Wyniki
Odżywianie
Wskaźnik BMI dla wszystkich pacjentów wyniósł 28,09 (min.16,66; max.38,10;
SD=3,62); dla kobiet średnie BMI wynosiło 27,73, dla mężczyzn – 28,23. Wskaźnik
BMI nie miał znaczenia w przypadku liczby zawałów mięśnia sercowego – nie
stwierdzono różnicy między pacjentami, którzy byli hospitalizowani z powodu
pierwszego lub drugiego zawału a poziomem BMI.
80% pacjentów zmieniło swój sposób odżywiania: umiarkowane zmiany
wprowadziło do diety 55% badanych, radykalne – 25%. Płeć oraz miejsce
zamieszkania pacjentów nie ma w tym względzie znaczenia.
Stosowanie używek
Prawie połowa (45%) badanych po zawale spożywa alkohol: piwo/i lub wino
od czasu do czasu pije 54% pacjentów, kilka piw w tygodniu wypija 21% badanych,
piwo codziennie wypija 10%, mocny alkohol (np. wódka, koniak) od czasu
do czasu 13% pacjentów, mocny alkohol kilka razy w tygodniu 2%. Biorąc pod
uwagę wypijany alkohol, niezależnie od jego rodzaju i ilości, zdecydowanie
przeważają mężczyźni. Uzyskano 10-krotną przewagę liczby pijących alkohol
mężczyzn po zawale mięśnia sercowego nad liczbą pijących kobiet (p=0.00004).
Przed zawałem papierosy paliło 54% pacjentów. Po zawale palenie
papierosów deklaruje 18% badanych. Średnio wypalają oni 3-4 papierosy dziennie.
Płeć nie ma w tym wypadku znaczenia.
Picie kawy przed zawałem deklarowało 80% badanych, natomiast po zawale
kawy nie pije w ogóle 29%, natomiast bezkofeinową pije 20%, bez ograniczeń pije
kawę 2% badanych, a 49% pacjentów ograniczyło spożycie do 1-2 filiżanek
dziennie. Po 1/3 badanych pije kawę w ilości 1 lub dwóch filiżanek dziennie.
W żadnym z analizowanych aspektów stylu życia roli nie odgrywa ilość incydentów
zawałowych.
Aktywność fizyczna
Liczba osób deklarujących brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej po zawale
mięśnia sercowego wyniosła 17%. Wśród osób, które uprawiają aktywność
fizyczną dominuje krótkotrwały wysiłek fizyczny, trwający jednorazowo do 30 minut
w ciągu dnia (deklarowało go 25% pacjentów przed zawałem i 37% po zawale).
14% pacjentów po zawale zrezygnowało z aktywności fizycznej trwającej dłużej,
niż 30 minut na rzecz krócej trwających ćwiczeń fizycznych. Jedynie 6% badanych
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twierdziło, że ich aktywność fizyczna trwa dłużej niż 90 minut. Pacjenci mieli także
wskazać jakie formy aktywności fizycznej/sportu uprawiają i z jaką częstotliwością.
Codzienne uprawianie sportu deklaruje 45% badanych, niezależnie od tego czy był
to okres przed zawałem czy po nim. Najczęściej pacjenci wskazywali, spośród
8 możliwych rodzajów aktywności fizycznej, szybki spacer (39% odpowiedzi), jazdę
na rowerze (24% odpowiedzi), uprawianie gimnastyki w domu (21%), bieganie
(9%). Przebycie zawału nie miało wpływu na preferowane formy aktywności.
Powyższe wyniki były niezależne od płci badanych.
Sen i odpoczynek
Średnio pacjenci śpią 7,2 godziny na dobę (min 4 godziny, max 10 godzin,
SD=1,22). Kobiety śpią statystycznie dłużej niż mężczyźni (p=0,05000). Czas snu
wynosi średnio dla kobiet 7,9 godziny na dobę przy 7,3 godziny snu dla mężczyzn.
Nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy między wiekiem pacjentów, a długością
ich snu. Do oceny snu zastosowano również 7-punktową skalę oceny jakości snu.
Zgodnie z nią, pacjenci deklarowali, że jakość ich snu wynosi 4,8 (SD=1,12). Dla
kobiet średnia jakości snu wynosiła 4,7 punktu w 7-punktowej skali, dla mężczyzn
4,8 punktu, dając nieistotnie statystyczną różnicę. Nie istnieje statystyczna różnica
między subiektywną oceną jakości snu, a wiekiem pacjentów.
Zapytano pacjentów także o to, ile czasu w ciągu dnia poświęcają na
odpoczynek (oprócz czasu przeznaczanego na sen). Pacjenci odpoczywają
średnio 73 minuty na dobę (min-brak odpoczynku, max 240 minut, SD=57,55).
Kobiety odpoczywają średnio 71 minut, a mężczyźni 73 minuty na dobę. Im starsi
są pacjenci, tym deklarują krótszy odpoczynek (p= -038418).
Radzenie sobie ze stresem
Po przebytym zawale mięśnia sercowego wzrosła liczba osób nieodczuwająca
stresu w życiu codziennym (z 22% przed zawałem do 31% po zawale). 17%
pacjentów wskazywało, że żyje w średnim lub dużym stresie. Uwzględniając płeć
badanych, stwierdzono, że w okresie przed zawałem mięśnia sercowego kobiety
odczuwały wyższe natężenie stresu (p=0,03076) i zaznaczały najczęściej
odpowiedź: żyję w dużym stresie, podczas gdy mężczyźni częściej deklarowali,
że nie odczuwali stresu lub odczuwali stres w małym stopniu. Różnice płciowe
nie występowały w odniesieniu do odczuwanego natężenia stresu po zawale
mięśnia sercowego. Pacjenci, niezależnie od płci, określili swój codzienny poziom
stresu na 3,8 punktu na 7 możliwych (SD=1,44). Deklarowany poziom stresu
badanych nie zależy od ich wieku. Liczba incydentów zawałowych także nie ma
wpływu na poziom odczuwanego stresu.
Codziennie denerwuje się w domu 28% pacjentów, raz na kilka dni
zdenerwowanie odczuwa 34%, raz w tygodniu deklaruje 13%, pozostałe osoby
odczuwają zdenerwowanie związane z funkcjonowaniem w domu rzadziej niż raz
w tygodniu. Płeć i wiek badanych nie mają w odniesieniu do tej kwestii znaczenia.
Samokontrola i zażywanie leków
Przed zawałem kontroli stężenia cholesterolu we krwi dokonywało 38%
pacjentów, po zawale – 82%. Stężenie glukozy we krwi przed zawałem badało
39% pacjentów, po zawale – 85%. Ciśnienie krwi mierzyło przed zawałem 49%
badanych, natomiast po zawale 91%. Jedynie w odniesieniu do pomiaru glukozy
we krwi po zawale uzyskano istotną statystycznie różnicę (p=0,00726) między
kobietami, a mężczyznami – wszystkie kobiety deklarowały systematyczny pomiar
stężenia glukozy we krwi, a wśród mężczyzn 79%. Istotny jest również poziom
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wykształcenia – 25% pacjentów posiadających wykształcenie zawodowe nie
dokonuje regularnego pomiaru glukozy we krwi (p=0,02526).
Regularne zażywanie leków przepisanych przez lekarza deklaruje niezależnie
od płci i poziomu wykształcenia 77% pacjentów. Niestety, zażywanie leków
uzależnione jest od miejsca zamieszkania (p=0,02166) – aż 40% mieszkańców wsi
nie zażywa leków przepisanych przez lekarza.
Aktywność zawodowa i towarzyska
Jedynie 36% badanych pacjentów pracowało zawodowo, 20% otrzymywało
rentę, 41% emeryturę, a tylko 3% stanowiły osoby bezrobotne. Regularne
spotkania ze znajomymi deklarowało 55% badanych, niezależnie od płci.
Wiedza na temat zdrowia
71% badanych niezależnie od płci i poziomu wykształcenia, stwierdziło, że
posiada odpowiednią wiedzę na temat swej choroby. Pacjenci mieli wskazać
czynnik, który ich zadaniem ma największy wpływ na zdrowie człowieka.
Posłużono się w tym celu polami zdrowia Lalonda. Opieka medyczna jest
czynnikiem odgrywającym największą rolę dla 12% pacjentów, geny
i dziedziczenie stanowią według nich 18%, środowisko, w którym żyje człowiek –
13%. Jedynie 55% pacjentów odpowiedziało, że najważniejszym czynnikiem
wpływającym na zdrowie człowieka jest styl życia. Dlatego tylko 38% pacjentów
odpowiedziało, że nic nie zmieniło w swym stylu (trybie) życia po zawale. Jeśli już
wskazywano zmiany, to pojawiały się one w odniesieniu do: sposobu odżywiania
(22%), zwiększenia aktywności fizycznej (12%) oraz niższego poziomu stresu
i spokojniejszego życia (15%).
Omówienie
W prawidłowym przebiegu rehabilitacji ważne jest regularne zażywanie leków
przepisanych przez lekarza. Wyniki Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów
Wieńcowych PL-ACS, wskazują, iż coraz większy odsetek pacjentów
z zaostrzeniami choroby wieńcowej otrzymuje zalecenia od lekarzy do domu, które
w pełni uwzględniają obowiązujące standardy terapeutyczne.8 Pacjenci nie zawsze
jednak przestrzegają zaleceń lekarskich, co poza wpływem na ich zdrowie, może
mieć poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.9 Według WHO jedynie
około 50% pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi postępuje zgodnie
z zaleceniami farmakologicznymi.10 W Polsce 65% pacjentów chorych przewlekle
przestrzega zaleceń farmakologicznych i zawsze przyjmuje wszystkie przepisane
leki.11 W badaniach własnych uzyskano korzystniejsze rezultaty: stosowanie się do
farmakologicznych zaleceń lekarskich deklaruje prawie 80% pacjentów. Niepokoi
jednak fakt, iż aż 40% pacjentów mieszkających na wsi nie stosuje zaleconych

J. Kubica, L. Poloński, M. Gierlotka, W. Sinkiewicz, Zawał serca – epidemiologia (w:) J. Kubica,
W. Sinkiewicz (red.), Chory po zawale serca. Gdańsk 2008, s. 1-5
9
L. Osterberg, T. Blaschke, Adherence to medication, “N. Engl. J. Med.”, 2005; 353, s. 487-397
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E. Sabaté (red.), Adherence to long-term therapies: evidence for action, “World Health Organization”.
Geneva, 2003
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„Polskiego pacjenta portret własny - raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich
pacjentów”, 2011, Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, http://www.oil
.org.pl/xml/oil/oil67/gazeta/numery/n2011/n201101/n20110107 (pobrano 22.04.2015 r.)
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leków. Może to świadczyć o istnieniu ograniczeń w dostępie do leczenia oraz,
w konsekwencji, o utrudnionej rehabilitacji kardiologicznej.12
Zawał mięśnia sercowego ma niewątpliwie związek ze stresem.13 Relacja
ta posiada dwa wymiary: stresogenne wydarzenia prowadzą do chorób serca,
a z drugiej strony sam zawał jest postrzegany przez pacjenta jako bardzo
stresujące zdarzenie życiowe, porównywalne do PTSD (posttraumatic stress
disorder), którego skutki mogą się utrzymywać nawet przez kilka lat. Niestety
lekarze nie zawsze mają świadomość, że istnieje taka zależność. Lęk, panika,
izolacja społeczna i brak wsparcia społecznego, nagłe zdarzenia życiowe (śmierć
bliskiej osoby) lub chronicznie zdarzenia życiowe (przemoc domowa),
psychospołeczne elementy pracy zawodowej (molestowanie moralne w miejscu
pracy, nadmiar obowiązków) oraz osobowość typu A i wrogość14 są zjawiskami
generującymi stres. Badania dowodzą, że między wymienionymi składnikami,
a chorobami sercowo-naczyniowymi istnieją związki o różnym natężeniu.15
Przykładowo: siła związku depresji z zachorowalnością na choroby sercowonaczyniowe jest podobna do związku tych chorób z paleniem papierosów czy
hipercholesterolemią. Związek stresu z zawałem mięśnia sercowego obecny jest
również po wystąpieniu zawału, kiedy to u pacjenta występuje przede wszystkim
lęk. Stwierdzono, że nawet 80% pacjentów potwierdza odczuwanie lęku po zawale
mięśnia sercowego.16 Badania własne wskazują, że w okresie przed zawałem
mięśnia sercowego kobiety odczuwały wyższe natężenie stresu i zaznaczały
najczęściej odpowiedź: żyję w dużym stresie, podczas gdy mężczyźni częściej
deklarowali, że nie odczuwali stresu lub odczuwali stres w małym stopniu. Wyższe
odczuwanie natężenia stresu przez kobiety związane jest z kobiecym modelem
emocjonalności17 i znajduje potwierdzenie w wielu przeprowadzonych badaniach.
Praca zawodowa jest w wielu przypadkach przyczyną chorób serca, na co
wskazuje chociażby program „Interheart” potwierdzający, iż stres w pracy stanowi
istotny czynnik występowania choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.18
Jednak mimo tego negatywnego wymiaru pracy zawodowej, rekonwalescencja po
zawale powinna obejmować również aktywność zawodowo-społeczną. Wskazuje
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się,19 że czynnikami, które wpływają na powrót osób do pracy po przebytym
zawale są: poziom wykształcenia, postrzegany poziom aktywności fizycznej
w pracy, rozległość zawału oraz postrzegany stan zdrowia oray wiek czy czas
hospitalizacji. Nie bez znaczenia jest rodzaj wykonywanej pracy. Stwierdzono,20 że
spośród osób wykonujących pracę umysłową przed zawałem wraca do pracy
63,2% pacjentów, natomiast wśród wykonujących pracę fizyczną 25%. Badania
własne wskazują natomiast, iż pracę zawodową, niezależnie od jej charakteru,
podejmuje jedynie 36% pacjentów po zawale. Niepokoi także fakt, że jedynie nieco
ponad połowa pacjentów po przebytym zawale regularnie spotyka się
ze znajomymi, co może powodować poczucie osamotnienia, które również
niekorzystnie wpływa na zdrowie pacjenta, włączając ryzyko ponownego zawału.21
W kontekście niniejszego opracowania należy zadać sobie pytanie: dlaczego
mimo świadomości o istnieniu czynników ryzyka wystąpienia zawału serca tak
wiele osób wciąż nie stosuje się do zaleceń profilaktycznych i nie modyfikuje
swego stylu życia? Przypomnijmy, w badaniach własnych aż 38% pacjentów
zadeklarowało brak zmian w swym stylu życia po zawale. Nie można wskazać
jednoznacznej odpowiedzi, lecz z pewnością istnieje kilka wyjaśnień takiego stanu
rzeczy. Być może lekarze nie przekazują pacjentowi informacji o konieczności
modyfikacji niewłaściwego stylu życia. Tymczasem informacje te powinny być
podane w przystępny sposób, bez użycia ogólników typu: „proszę się nie
stresować i zdrowiej odżywiać”. Sami pacjenci również nie podejmują działań,
by zwiększyć swój kapitał zdrowotny, gdyż wiążą się one z kosztami zarówno
emocjonalnymi (trzeba zrezygnować z wieloletnich przyzwyczajeń), jak i ekonomicznych (zazwyczaj prozdrowotny styl życia wiąże się z wyższymi nakładami
finansowymi). Zmianom stylu życia nie sprzyjają również stereotypy
w społeczeństwie, nie tylko polskim, istnieje przekonanie, że atak serca zdarza
się osobom w starszym wieku i przede wszystkim mężczyznom. W rezultacie
kobiety rzadko postrzegają siebie, jako osoby będące w grupie ryzyka i dominują
wśród ofiar zgonów z powodu chorób serca.
Pozytywne rezultaty rehabilitacji możliwe są do osiągnięcia zarówno
w szpitalu, jak i w trakcie rekonwalescencji w domu,22 która wydaje się bardziej
akceptowalną, zwłaszcza dla starszych pacjentów.23 Efektywność rehabilitacji
zależy od bardzo wielu czynników, także tych pozamedycznych. Najważniejszym
z nich są działania w zakresie edukacji zdrowotnej, które w Polsce mają
ograniczony zasięg. Jeszcze trudniej jest zmotywować pacjentów, by skutecznie
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wdrażali uzyskaną wiedzę w swoim życiu codziennym i przestrzegali planu
terapeutycznego. Należy, zatem kontynuować wysiłki mające na celu tworzenie
planów terapeutycznych zgodnych z obowiązującymi zaleceniami, a jednocześnie
możliwych do realizacji, oraz budować motywację zarówno wśród pacjentów, jak
i personelu medycznego.
Wnioski
1. Prawie połowa pacjentów po zawale nie wie, że najważniejszym
czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka jest styl życia
i prawdopodobnie z tego powodu 38% pacjentów nic nie zmieniło w swym
stylu (trybie) życia po zawale. Liczba przebytych incydentów zawałowych
nie wpływa na realizowany styl życia pacjentów.
2. Istnieją różnice w stylu życia mężczyzn i kobiet po przebytym zawale
mięśnia sercowego: kobiety po zawale mięśnia sercowego deklarują
wyższe natężenie stresu, częściej niż mężczyźni są narażone na duży
stres w życiu codziennym; jednocześnie kobiety śpią dłużej w ciągu doby
oraz zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni spożywają alkohol.
W pozostałych elementach stylu życia nie występują różnice między
płciami.
3. Jedynym korzystnym zjawiskiem jest fakt, że pacjenci po przebytym
zawale mięśnia sercowego w zdecydowanej większości stosują się do
zaleceń farmakologicznych oraz medycznych i regularnie, oprócz
przyjmowania leków, dokonują pomiarów glukozy, cholesterolu
i trójglicerydów we krwi.
4. Istnieje ograniczony dostęp do leczenia farmakologicznego wśród
pacjentów chorych na serce mieszkających na wsi – gdyż 40% spośród
nich nie zażywa leków przepisanych przez lekarza.
5. Jedynie 36% pacjentów po zawale mięśnia sercowego wraca do pracy
zawodowej. Efektem może być pogorszenie ich kondycji finansowej.
Streszczenie
Wstęp: Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego obok
czynności medycznych obejmuje prewencję drugorzędową, umożliwiającą powrót
do codziennych zajęć oraz zapobieganie powtórnemu wystąpieniu choroby.
Niezmiernie ważnym elementem w rehabilitacji jest styl życia, czyli wykonywane
rutynowo czynności.
Cel: Celem pracy była analiza codziennych czynności pro lub
antyzdrowotnych, będących elementami stylu życia, wykonywanych przez
pacjentów po zawale mięśnia sercowego po powrocie do domu.
Metody: Przy użycie autorskiego kwestionariusza przebadano 100 pacjentów
po przebytym zawale mięśnia sercowego (29% kobiet i 71% mężczyzn). Badania
przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu podczas
hospitalizacji pacjentów. Wiek badanych wynosił 59,03 roku. Wśród badanych 75%
było hospitalizowanych po pierwszym zawale, 25% po drugim i kolejnym zawale. U
73% pacjentów zawał miał miejsce w czasie krótszym niż 12 miesięcy, u 17% w
czasie dłuższym niż 12 miesięcy, u 4% w okresie 2-5 lat przed przeprowadzeniem
badania. Natomiast 6% pacjentów przebyło zawał ponad 5 lat przed wypełnieniem
ankiety. U 9% pacjentów zawał mięśnia sercowego został wykryty podczas
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okresowych badań w pracy, a u 70% zdiagnozowano zawał, gdy zgłaszali złe
samopoczucie.
Wyniki: 38% pacjentów odpowiedziało, że nic nie zmieniło w swym stylu
(trybie) życia po zawale. Wskaźnik BMI dla wszystkich pacjentów wyniósł 28,09.
80% pacjentów zmieniło swój sposób odżywiania po zawale, prawie połowa (45%)
badanych po zawale spożywa alkohol, papierosy pali 18%. 45% pacjentów
deklaruje uprawianie aktywności fizycznej codziennie – najczęstszą formą jest
szybki spacer. Codziennie denerwuje się w domu 28% pacjentów. Przed zawałem
częściej stres odczuwały kobiety. Po zawale kontroli stężenia cholesterolu we krwi
dokonywało 82% pacjentów, stężenie glukozy we krwi badało 85% pacjentów,
natomiast ciśnienie krwi mierzyło po zawale 91% pacjentów. Regularne zażywanie
leków przepisanych przez lekarza deklaruje 77% pacjentów. Natomiast 40%
mieszkańców wsi nie zażywa leków przepisanych przez lekarza. 36% badanych
pacjentów pracowało zawodowo, 20% otrzymywało rentę, 41% emeryturę, 3%
stanowiły osoby bezrobotne. Regularne spotkania ze znajomymi deklarowało 55%
badanych.
Słowa klucze: styl życia, rehabilitacja, zawał mięśnia sercowego
Summary
Introduction: Cardiac rehabilitation after myocardial infarction, except medical
activities, includes secondary prevention. Rehabilitation allows a return to daily
duties and prevents relapse. The lifestyle, means routine activity, is a very
important element in the rehabilitation.
Objective: The aim of the study was to analyze good and bad acttivities and
habits for patient's after myocardial infarction. after return home.
Methods: With using author's questionnaire 100 patients after myocardial
infarction (29% of women and 71% men) were asked. The research were
conducted in the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze during
hospitalization. Mean age of patients was 59.03 years. Among respondents, 75%
were hospitalized after the first heart attack, 25% after the second and subsequent
myocardial infarction. Among 73% of patients heart attack took place in less than
12 months, 17% for more than 12 months at 4% in the period 2-5 years before the
survey. While 6% of the patients had a previous myocardial more than 5 years
before completing the questionnaire. Only 9% of patients with myocardial infarction
was detected during routine tests at work, and 70% of patients had diagnosed
heart attack when reported malaise.
Results: Of all the researched patients 38% answered that in their lifestyle
nothing has changed after heart attack. BMI for all patients was 28.09 and 80% of
patients have changed diet after a heart attack. Almost half (45%) of patients drink
alcohol and 18% smoke cigarettes. 45% of patients declared practicing physical
activity every day and the most common form was quick walking. Every day
upsets at home were 28% of patients. Before myocardial infarction the women
often than men were under stress. After heart attack 82% of patients controlled the
level of cholesterol, 85% the level of glucose, and 91% of patients measured blood
pressure. Of the respondents 77% said that regulary use prescribed medicines, but
40% of rural residents do not take these medicines. 36% of patients worked
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professionally, 20% received a pension, 41% were retired, 3% were unemployed.
Regular meetings with friends declared 55% of respondents.
Key words: lifestyle, rehabilitation, myocardial infarction
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Paweł WASILEWSKI
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Zakład Socjologii
STRES BOJOWY A SPOŁECZNE RELACJE W RODZINIE
Zjawisko stresu dotyczy niemalże wszystkich dziedzin ludzkiej aktywności,
poczynając od życia prywatnego, a skończywszy na pracy zawodowej.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, na jednostkę oddziałują odmienne,
specyficzne formy stresorów.1 Silne obciążenie psychiczne często charakteryzuje
pracowników tych zawodów, które z istoty nastawione są na obcowanie z drugim
człowiekiem bądź pomoc psychologiczną wymagającą ciągłego zaangażowania ze
strony terapeuty czy nauczyciela. Za najbardziej stresogenne uznawane są jednak
zawody, których przeznaczeniem jest ratowanie i ochrona życia ludzi (głównie
wykonywane przez służby mundurowe). Praca żołnierza zawodowego wyróżnia się
charakterystycznymi cechami, do których zaliczyć możemy: dominację relacji
formalnych nad prywatnymi, silną biurokrację, wysoki stopień uniformizacji jak też
wymogi związane z permanentnym doskonaleniem zawodowym. Wszystko to
buduje specyfikę zawodu, która stanowi źródło stresu w tym środowisku. Czynniki
te kształtują warunki w miejscu pracy żołnierza, zawierające się w swoistym
rodzaju stosunków międzyludzkich, atmosferze pracy, całkowitej dyspozycyjności,
ograniczonych (poprzez zewnętrzne ukierunkowanie) możliwościach rozwoju czy
powierzonych zadaniach do wykonania. Z kolei pełnione role generują sytuacje
stresowe takie, jak: przeciążenie zawodowymi obowiązkami i oczekiwaniami czy
też praca pod presją czasu. Czynnikiem, który odróżnia zawodową służbę
żołnierzy od zawodów cywilnych jest wymagany na każdym kroku wysoki poziom
dyscypliny, która w dużej mierze wpływa na skuteczność działania. Dyscyplina jest
narzucana poprzez cały system usankcjonowanych przepisami zakazów, nakazów,
nagród i kar a przez to, że dyscyplina w znaczący sposób ogranicza swobodę
podejmowania działań, staje się ona również źródłem stresu zawodowego.2
Stres towarzyszył żołnierzom od najdawniejszych czasów. Występuje on
zarówno podczas działań wojennych, jak też i szkolenia. Wynika on z wielu
różnorodnych czynników, jednak dopiero rozkwit medycyny wojskowej pod koniec
XX wieku sprawił, że możliwym stało się jego całkowite zrozumienie wraz
z mechanizmami oddziałującymi na psychikę żołnierza. Opracowano sposoby
zarządzania stresem w okolicznościach wojennych oraz leczenia wpływu jego
długotrwałego działania czy też traumy związanej z udziałem w wydarzeniach
ekstremalnych. Straty wyrażające się w obrażeniach żołnierskiej psychiki, które na

1

2

N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje –
zapobieganie. Warszawa 2006, s. 14
A. Piotrowski, Stres w warunkach zawodowej służby wojskowej, „Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2014, 1/2014 (22), s. 332-334
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początkach XX wieku były ignorowane i traktowane jako temat zakazany stały się
równoważne ze stratami w poległych na polu walki.3
Synonimem stresu wojennego czy wyczerpania walką jest zespół stresu
pourazowego (PTSD). Stanowi on jedno z najbardziej rozpowszechnionych
zaburzeń emocjonalnych, wpływających negatywnie na stan zdrowia osoby go
doświadczającej. Zaburzenie to zaczęło być szczególnie rozpoznawane wśród
żołnierzy – uczestników wojny w Wietnamie (1957-1975), stąd większość badań
dotyczących określenia etiologii PTSD przeprowadzono właśnie na jej
weteranach.4 PTSD może objawiać się na wiele różnych sposobów, do których
zalicza się m.in. problemy ze snem i związane z tym powtarzające się senne
koszmary, nieustanne powracanie do traumatycznych wydarzeń z przeszłości czy
społeczna izolacja. Wszystkie te objawy istotnie wpływają na jakość życia
weteranów w społeczeństwie i finalnie mogą doprowadzić do osobistych tragedii
życiowych związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, wyalienowaniem
społecznym, niemożnością znalezienia pracy a w relacjach małżeńskich
niejednokrotnie prowadzą do rozwodów. Takie reakcje wśród żołnierzy utrzymują
się jeszcze przez długi okres czasu w następstwie udziału w zdarzeniach
traumatycznych, a pierwsze objawy PTSD mogą wystąpić po długim okresie ich
kamuflowania5 wywołując u żołnierzy negatywne skutki zarówno w kondycji
fizycznej, jak i psychicznej.6
Stresory, z jakimi żołnierz spotyka się podczas działań wojennych, nazywane
stresorami pola walki możemy podzielić na kilka kategorii.
Stresory fizyczne obejmujące takie czynniki, jak: zbyt niska, bądź zbyt wysoka
temperatura, dehydratacja lub nadmiar wilgoci, brak snu, harmider
i odgłosy eksplozji, opary produktów naftowych i inne specyficzne zapachy,
intensywna jasność albo zmrok. Ciężar ekwipunku żołnierza, utrudnienie wymiany
cieplnej poprzez kamizelki kuloodporne i hełmy, które w gorące dni wpływają na
wzrost odczuwalnej temperatury oraz pojazdy, jakimi poruszają się żołnierze
będące bardzo rzadko wyposażone w klimatyzację, co wpływa na występowanie
trudności w oddychaniu. Ciągłe nawadnianie organizmu w sytuacji wysokich
temperatur jest znacznie utrudnione, a odwodnienie choćby w małym stopniu
powoduje znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu całego organizmu. Dodatkowo
konieczność podejmowania działań w sytuacji braku snu może doprowadzić do
halucynacji i poważnych problemów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Hałas
spowodowany dźwiękiem strzałów, wybuchów i krzyków bólu, oraz cała gama
specyficznych, drastycznych woni (np. fekaliów, rozkładających się ciał) sprawiają,
że morale żołnierzy zostaje wystawione na mocną próbę. Pojawiające się tu
poczucie lęku nasila się jeszcze w przypadku realizacji zadań w ciemnościach.
Niejednokrotnie dochodzi wówczas także do wypadków transportowych z powodu

B. Kruszyński, Stres bojowy w kontekście działań kontrrebelianckich sił zbrojnych USA w operacji
Enduring Freedom w Afganistanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2014, 4(2014),
s. 932-933
4
C.R. Figley, W.P. Nash, Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia. Warszawa 2010, s. 191
5
D. Grossman, O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijana w czasie wojny
i pokoju. Warszawa 2010, s.388
6
J. Oleksy, Źródła stresorów psychofizycznych w służbie wojskowej, „Promotor BHP”, 2014, 7-8/2014,
s. 53
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konieczności prowadzenia pojazdów bez oświetlenia w obawie przed wykryciem
przez nieprzyjaciela.7
Kolejna kategoria to Stresory poznawcze. Dotyczą one braku dostępu do
informacji lub ich nadmiaru, podwójnej odpowiedzialności, znudzenia
i powtarzalności działań. Niewiedza i brak pewności w działaniu mogą stać się
przytłaczające, szczególnie, jeśli odnoszą się bezpośrednio do zdrowia lub życia
żołnierza. Odgórne informacje na temat poszczególnych operacji rzadko przenikają
do dolnych szczebli wojskowych, co powoduje powstawanie niedomówień,
wywołujących wśród żołnierzy dodatkowy stres. A z kolei nadmiar informacji i to
głównie tych wstrząsających, niekorzystnie wpływa na psychikę uczestników
operacji wojskowych. Znaczna część z nich wyjeżdżając na misję, pozostawia
w ojczystym kraju swoją rodzinę i przyjaciół. Z powodu pełnionych obowiązków nie
są oni w stanie wspomóc najbliższych w pokonywaniu codziennych trudności.
Pojawiające się na tym tle napięcia rodzinne nasilają się w momentach tragicznych
wypadków, chorób lub ogólnych problemów bliskich przebywających w ojczyźnie.8
Następna grupa to stresory emocjonalne, które stanowią zespół czynników
oddziałujących i zaburzających emocjonalną sferę żołnierza. Są nimi m.in.: śmierć
towarzysza broni, lęk, poczucie winy i wyrzuty sumienia, bezsilność oraz
okrucieństwa wojny. Podczas działań na polu walki następują tak specyficzne
relacje zachodzące pomiędzy żołnierzami i tak niespotykane w innych
okolicznościach, że śmierć kompana jest bardzo dużym obciążeniem dla psychiki
żołnierza, porównywalnym wręcz do śmierci własnego dziecka. Często jednak
strach przed utratą zaufania współtowarzyszy jest silniejszy, niż strach przed
śmiercią. Mimo, że porażka i niepowodzenia wywołują obawy i stres, to także
sukcesy wojenne mogą się przyczynić do pogorszenia stanu psychicznego.
Wyrzuty sumienia pojawiające się wśród żołnierzy, głównie tych, których sytuacja
zmusiła do zabicia innego człowieka, szczególnie zaś osoby nieuzbrojonej niosą
ze sobą bardzo silny i długotrwały ładunek emocjonalny. Jednym z najbardziej
intensywnych doświadczeń na wojnie jest bycie naocznym świadkiem
drastycznych scen. Widok zmasakrowanych ludzkich ciał jest obrazem, który na
długo zapada w pamięć, zwłaszcza jeśli ofiary to osoby bliskie dla żołnierza.9
Następną kategorię stanowią stresory społeczne. Związane są one ze
zminimalizowanym kontaktem z osobami najbliższymi, małą przestrzenią osobistą
oraz negatywnym nastawieniem mediów. Żołnierze w różnym stopniu
przystosowują się do zastanej, odmiennej rzeczywistości, jaką stanowi operacja
wojskowa. Młodzi i niedoświadczeni gorzej i częściej cierpią z powodu rozłąki
z najbliższym otoczeniem, nie potrafiąc przystosować się do zmienionych
warunków. Kojąco na strach i nerwy wpływa otoczenie przez współtowarzyszy,
chociaż z drugiej strony wiąże się z brakiem prywatności i znacznym
ograniczeniem przestrzeni osobistej. Poczucie zwątpienia w słuszność działań
i sens służby wojskowej potęgują często rodzime media, które często potępiają
działania armii poza granicami kraju, upodabniając żołnierzy do przestępców.10

C.R. Figley, W.P. Nash, Stres…, op. cit., s. 23-27
Ibidem, s. 27-30.
9
Ibidem, s. 31-33
10
Ibidem, s. 34-35
7
8
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Ostatnia grupa to stresory duchowe. Wynikają one z zatracenia tak zwanych
wartości wyższych i pojawiającego się braku umiejętności przebaczenia. Żołnierze
będąc świadkami drastycznych wydarzeń często tracą wiarę w wyznawane
wcześniej ideały i zasady moralne. Doświadczający bolesnych strat poddają
w wątpliwość istnienie Boga lub zaczynają go obwiniać za przeżywane
okrucieństwo. Zdarza się również, że powracający z misji wojskowi czują wstyd za
podjęte działania lub nie potrafią wybaczyć czynów, które ktoś im wyrządził.
Tłumienie tego typu uczuć prowadzi do długotrwałego cierpienia emocjonalnego
i co za tym idzie, stanu permanentnego stresu.11
Stresory środowiska wojskowego są intensywne, długotrwałe. Powodują silne
napięcie emocjonalne w miejscu działań wojennych, podczas walki, jak również
odczuwalne są ich bezpośrednie następstwa po powrocie z rejonu działań.
Wywołane przez nie urazy psychologiczne czy społeczne w znacznym stopniu
utrudniają powracającym żołnierzom funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnienie
dotychczasowych obowiązków i ról społecznych, a także zaburzają relacje w życiu
rodzinnym.12 Udział w wydarzeniach traumatycznych jest niejednokrotnie
przyczyną występowania schorzeń psychicznych, takich jak depresja czy
zaburzenia o charakterze lękowym mające charakter fobii. Dolegliwości te, będące
rezultatem doznanego urazu, czyli tzw. ostre zaburzenie stresowe (ASD), jak
też pourazowe zaburzenie stresowe (PTSD) zgodnie z wynikami badań
przeprowadzonych przez zespół B. Zawadzkiego wystepuje u 10% osób, które
uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych lub przeżyły katastrofę naturalną.
Odsetek ten znacząco wzrasta (50-60%) w przypadku urazów interpersonalnych
dotyczących uczestnictwa w działaniach wojennych.13 Objawy pojawiającej się
traumy mogą wpływać na pogorszenie funkcjonowania w rodzinie a nawet
zupełnego się wycofania z relacji rodzinnych osoby doznającej urazu. Rodzina nie
zawsze potrafi zareagować adekwatnie do nowej rzeczywistości co przekłada się
na zwiększenie odsetka rozwodów w rodzinach wojskowych. Z badań
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że procent ten w rodzinach
żołnierzy, którzy uczestniczyli w operacjach w Iraku wynosi 6%. Ponadto dużo
częściej dochodzi do takich destrukcyjnych zjawisk, jak: alkoholizm, narkomania,
samobójstwa, wypadki drogowe oraz przemoc w stosunku do partnera czy dzieci.14
Rodziny a szczególnie partnerzy ulegają traumatyzacji wtórnej. Pojęcie
to występuje w dwóch obszarach, wąskim i szerokim. W pierwszym znaczeniu
Traumatyzacja wtórna posiada swoje odzwierciedlenie w dzieleniu się przez
żołnierzy ze swoimi bliskimi osobami, myślami, sennymi koszmarami,
powracającymi wspomnieniami oraz innymi odczuciami, które zwykle
charakteryzują osoby po przebytej traumie. W drugim znaczeniu z kolei, mamy do
czynienia z przekazywaniem trosk oraz cierpień osoby, która je doznała, ludziom
z najbliższego otoczenia i odnosi się do szerokiej gamy symptomów psychicznej

11

Ibidem, s. 35
A. Piotrowski, Psychospołeczne konsekwencje stresu operacyjno-bojowego. „Zeszyty Naukowe
WSOWL”, 2012, Nr 2 (164) 2012, s. 135
13
A. Popiel, Trauma, stresor traumatyczny – czym jest uraz psychiczny? „Medycyna praktyczna”,
http://psychiatria.mp.pl/choroby/show.html?id=74803 (pobrano 24.04.2016 r.)
14
Ibidem, s. 44-45
12
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udręki.15 Evans i współautorzy przeprowadzili badanie z 270 żołnierzami,
uczestnikami wojny w Wietnamie ze stwierdzonym PTSD oraz ich partnerami.
Wykazano, że istotny wpływ na pogorszenie relacji małżeńskich miały objawy takie
jak, unikanie czy pobudzenie. O ile pierwszy z nich miał bezpośredni wpływ
na pogorszenie funkcjonowania żołnierzy w życiu rodzinnym, o tyle drugi zmieniał
się pod wpływem eskalacji negatywnych uczuć, do których możemy zaliczyć złość
czy rozdrażnienie wynikające z przeżywanej depresji.16
Informacji na temat zwiększonego poziomu małżeńskiego dystresu
dostarczają badania przeprowadzone z uczestnictwem żon oraz par małżeńskich.
Żony weteranów wojen w Wietnamie i Libanie, którzy cierpieli na PTSD zgłaszały
większą ilość sporów z małżonkami połączonych z przemocą zarówno werbalną,
jak i fizyczną oraz niższy poziom bliskości, jedności rodzinnej czy małżeńskiej
satysfakcji niż w przypadku kobiet, których mężowie nie przejawiali objawów tej
dolegliwości.17
Literatura przedmiotu wskazuje na istnienie trzech zespołów predyktorów
określających traumatyzację wtórną występującą u żon uczestników działań
wojskowych poza granicami kraju ze stwierdzonym PTSD: predyktory związane
z PTSD męża, predyktory dotyczące żony, a także odnoszące się do relacji między
małżonkami.18
Predyktory związane z zespołem stresu pourazowego występującym u męża
stanowią: poziom ciężkości (głębokości) PTSD, pojawiające się symptomy
unikania, a także stosowanie przemocy (agresji). Psychiczne cierpienie żony
zgodnie z wynikami badań (Beckham, 1996) jest tym większe, im cięższe PTSD
występuje u męża, a dodatkowo zmiany w zakresie nasilenia tego schorzenia
u męża stanowią zapowiedź adekwatnych zaburzeń obejmujących wzrost
cierpienia emocjonalnego i zmian nastroju występujących u żony. Objawy unikania
mają silny wpływ na jakość funkcjonowania małżeńskiego, a szczególnie
symptomy mimowolnego emocjonalnego odrętwienia, mające swoje przełożenie
na występowanie znaczących niedoborów w przeżywaniu i okazywaniu
pozytywnych emocji. Przemoc okazywana ze strony męża także rzutuje
na odczuwanie większego cierpienia psychicznego żony i zmniejszenie satysfakcji
małżeńskiej. Chociaż wyniki są w dużej mierze zbieżne z uzyskanymi w populacji
ogólnej, jednak w tym przypadku budzą niepokój szczególnie ze względu
na częste przypadki przemocy małżeńskiej, której dopuszczają się mężowie
zmagający się z PTSD.19
W kontekście predyktorów występujących u małżonki żołnierza, istotne
są dwa spośród nich: ciężar sprawowania opieki i separacja-indywiduacja.
Obciążenie związane z obowiązkiem sprawowania opieki nad osobą spokrewnioną
(chorą lub posiadającą szczególne potrzeby) wynika z postrzegania, że jego
wypełnianie ma niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. PTSD został

C.R. Figley, W.P. Nash, Stres…, op. cit., s. 160-161
B. Basińska, Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach
ekstremalnych. (w:) Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania
w warunkach ekstremalnych, t. 8. Warszawa 2004, s. 59
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C.R. Figley, W.P. Nash, Stres…, op. cit. s. 164
18
Ibidem, s. 167
19
Ibidem, s. 167-168
15
16

282
_______________________________________________________________________________________________

tu określony przez Hankina i współpracowników jako długookresowy stan będący
obciążeniem dla opiekującego się partnera, podobnie jak w przypadku opiekuna
osób cierpiących w wyniku chronicznych upośledzeń. Z badań przeprowadzonych
wśród izraelskich i amerykańskich żon weteranów cierpiących na PTSD wynika,
że im silniej odczuwane było poczucie obciążenia w związku ze sprawowaną
opieką, tym bardziej wzrastało emocjonalne cierpienie u tych osób. Obciążenie
to wiąże się z jednej strony z ciężkością stresu pourazowego mężów, a z drugiej
z poziomem pogorszenia się ich funkcjonowania w życiu codziennym
i zawodowym. Z kolei zjawisko separacji-indywiduacji posiadające związek
z wykształceniem się poczucia odrębności własnego „ja” w wyniku uzyskania
emocjonalnej niezależności od matki ma bezpośredni wpływ na radzenie sobie
w sytuacjach trudnych. Wyniki obrazują, że osoby, które cechuje wysoki poziom
separacji-indywiduacji lepiej radzą sobie w takich sytuacjach, odczuwają mniej
emocji związanych ze strachem czy lękiem oraz odznaczają się niższym
poziomem wewnętrznego konfliktu, co wspomaga przezwyciężanie trudności
w relacjach małżeńskich. Również kobiety z wyższym poziomem tego wskaźnika
zgłaszały mniejszy stopień obciążenia i cierpienia emocjonalnego, co wskazuje,
że łatwiej jest im przystosować się do roli opiekunki oraz wspierać męża
cierpiącego na zespół stresu pourazowego. Temat zależności pomiędzy
przystosowaniem a separacją-indywiduacją żon weteranów cierpiących na PTSD
w badaniach poruszono tylko jeden raz.20
Zależności pomiędzy zjawiskiem traumatyzacji wtórnej u żon weteranów ze
stwierdzonym PTSD a relacją pomiędzy małżonkami poddane zostały badaniom
na kilka różnych sposobów. Jednym z nich było badanie przeprowadzone przez
Solomon i współpracowników, w którym analizie poddano wpływ relacji żon
z najbliższymi członkami rodziny na poziom ich cierpienia emocjonalnego.
Jedynym, który okazał się istotny w jego redukcji był dobry kontakt z mężem
przyczyniający się znacząco do ograniczenia u tych kobiet strachu, wrogości
i objawów depresji. Dobre relacje w małżeństwie stanowią zatem czynnik
łagodzący cierpienie emocjonalne i pozwalają zniwelować traumatyzację wtórną
występującą u żon.21
Doświadczenie traumatycznych wydarzeń ma istotny wpływ na wykonywanie
codziennych zadań rodzicielskich i może skutkować pojawieniem się problemów
wychowawczych. Następstwa przeżytej traumy u jednego z rodziców
przekazywane są również dzieciom z rodzin wojskowych, zatem konsekwencje
przeżywanego stresu widoczne są także u kolejnych pokoleń.22
Również Kulka i współpracownicy przeprowadzili badania odnoszące się
do oddziaływania PTSD na życie uczuciowe żon weteranów wojskowych Badaniu
poddano 466 rodzin wojskowych. Wynika z nich, że skala psychicznego
dobrostanu u kobiet, których mężowie doświadczyli PTSD jest znacznie niższa niż
u żon tych żołnierzy, którzy podobnej dolegliwości nie doznali. Ponadto w sferze
osobistej zmniejsza się u nich poziom odczuwanego szczęścia i życiowego
spełnienia.23
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Pojawia się tu pytanie jak jednostka radzi sobie w sytuacjach trudnych
i ekstremalnych, jaki styl zarządzania preferuje i jaki to ma związek
z występowaniem zaburzeń w zachowaniu o charakterze patologicznym.
Przeprowadzono badania z udziałem 48 weteranów wojennych. Przedział wiekowy
grupy badanej wynosił 32-47 lat. Każdy z uczestników badania otrzymał komplet
czterech kwestionariuszy do wypełnienia bez ograniczeń czasowych. Postawiono
następujące hipotezy:
1. Istnieje dodatnia korelacja między stylem radzenia sobie skoncentrowanym
na emocjach a wysokim poziomem odczuwanego lęku.
2. Zaburzenie kompetencji społecznych koreluje ze stylem radzenia sobie
skoncentrowanym na emocjach.
3. Żołnierze preferujący styl radzenia sobie skoncentrowany na emocjach są
bardziej narażeni na stres.
Badania przeprowadzono przy użyciu:
 Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, N.S.
Endler, J. D. A. Parker
 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, C. D. Spielberger, R. L. Gersuch,
R. Luhsherne
 Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS-A (D), A. Matczak
 Inwentarz Osobowości NEO-FFI, P. T. Costa, R. R. McCrae
Zdecydowana większość respondentów, bo aż 54% preferuje w swym
zachowaniu styl radzenia sobie nastawiony na emocje. Jest to styl
charakteryzujący ludzi, którzy w sytuacji działania czynników stresowych
skoncentrowani są na sobie oraz na własnych doznaniach emocjonalnych (gniew,
napięcie). Również często posiadają oni skłonność do fantazjowania oraz
życzeniowego myślenia. Wszystkie te działania zmierzają do ograniczenia
odczuwanego napięcia, chociaż w niektórych przypadkach mogą zwiększać
poziom odczuwanego stresu lub przygnębienia.24 Drugi styl jaki preferują badani
to styl skoncentrowany na zadaniu. Jednostki preferujące taki sposób działania
radzą sobie z sytuacjami stresowymi podejmując działania. Osoby te skłaniają się
w sytuacjach trudnych do rozwiązywania określonego problemu za pomocą próby
przekształcenia niekorzystnej sytuacji. Najważniejszy aspekt stanowi w tym
przypadku zadanie albo planowanie rozwiązania skomplikowanej sytuacji.25
Pozostałe wyniki zawierają się w mieszaninie wszystkich stylów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych. Zaliczymy do nich: styl skoncentrowany na unikaniu
polegający
na
eliminowaniu
myślenia
w
sytuacjach
stresogennych
ukierunkowanym na odczuwaniu oraz przeżywaniu tychże sytuacji. Styl ten
występuje w dwóch formach. Pierwsza z nich to angażowanie się w czynności
zastępcze, odwracające uwagę od stresogennej sytuacji a drugi to poszukiwanie
kontaktów towarzyskich. Charakterystykę badanych ze względu na style radzenia
sobie w sytuacjach stresowych przedstawia wykres 1.

24
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Ibidem
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Wykres nr 1: Style radzenia sobie ze stresem

Źródło: Badania własne

Jednostki preferujące w swoim zachowaniu styl skoncentrowany na emocjach
(SSE) wykazują najsilniejsze powiązanie z poczuciem lęku jako cechą. Korelacje
w przypadku stylu skoncentrowanego na zadaniu i lęku są ujemne, co oznacza, że
większe poczucie lęku generuje słabszą skłonność do reagowania zadaniowo na
sytuacje stresowe. Lęk ten objawia się u nich nasileniem negatywnych uczuć
występujących w różnych okolicznościach. Osoby te posiadają skłonność
do interpretowania wydarzeń obiektywnie nieszkodliwych jako groźnych i co za tym
idzie, przejawiania nasilonych reakcji lękowych. Również na znacznie wyższym
poziomie, w porównaniu do osób z niskim poziomem lęku, wartościują
doświadczone odczucie stresu. Osoby przejawiające objawy lękowe postrzegają
owe stresory jako bardziej im zagrażające, a tym samym bardziej udwidacznia się
u nich skłonność do reagowania w sposób emocjonalny.26 Współczynniki
określające korelację skal poczucia lęku oraz na stylach radzenia sobie zawarte są
w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Skale STAI i CISS – współczynnik korelacji Pearsona
SKALE CISS
SSZ
SSE
SSU
ACZ
PKT
Źródło: Badania własne

SKALE STAI
LĘK-STAN
-0,67
0,92
-0,28
0,53
-0,80

LĘK-CECHA
-0,56
0,85
-0,28
0,54
-0,77

W przypadku analizowania powiązań skali skoncentrowanej na unikaniu
(SSU) i skal lęku, nie wykazano istotnej zależności. Znaczące natomiast zależności
wykazano pomiędzy, wynikiem w skali poszukiwania kontaktów towarzyskich, która
koreluje ujemnie z poczuciem lęku. Wynikać z tego może, że takiej formie radzenia

26

K. Wrześniewski, T. Sosnowski, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku /ISCL/. Polska adaptacja STAI.
Warszawa 1987, s. 45
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sobie ze stresem odpowiada niski poziom nasilenia lęku, podczas gdy jego wysoki
poziom obniża potrzebę podjęcie próby poszukiwania interakcji społecznych.
Uwidacznia się tu, że pomiędzy metodami radzenia sobie w sytuacjach stresowych
a poziomem społecznych kompetencji posiadanych przez ludzi zachodzi
interakcja. Jednostki legitymujące się wysokimi umiejętnościami społecznymi
otrzymują w sytuacji stresowej więcej pomocy z grupy społecznej w jakiej
funkcjonują, niż jednostki nieposiadające bądź też posiadające małe kompetencje
społeczne. Wpływa to z kolei na redukcję stresu i co za tym idzie na zwiększenie
efektywności sprostania wszelkim przeciwnościom. Wysokie kompetencje
społeczne umożliwiają podejmowanie aktywnych działań w przeciwdziałaniu
stresowi, natomiast ich brak wskazuje na bierne reakcje, związane
np. z akceptacją stresu.27 Tak też potwierdzają to wyniki uzyskane w badanej
grupie. Uzyskano tu korelacje dodatniej zależności pomiędzy stylem zadaniowym a
kompetencjami społecznymi i ujemne dotyczące stylu skoncentrowanego zarówno
na emocjach, jak i na unikaniu. Współczynniki wskazujące na korelację skal
przedstawia tabela nr 2.
Tabela nr 2: Skale KKS i CISS – współczynnik korelacji Pearsona
SKALE KKS
SKALE CISS

SKALA A

SSZ
0,50
SSE
-0,79
SSU
-0,35
ACZ
-0,11
PKT
0,57
Źródło: Badania własne

SKALA ES

SKALA I

0,45
-0,70
-0,15
-0,31
0,54

0,37
-0,52
-0,85
0,14
0,78

WYNIK
ŁĄCZNY
0,49
-0,75
-0,47
-0,13
0,70

Według Folkman i Lazarus, strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
a uściślając strategie skoncentrowane na działaniu oraz na emocjach, w dużym
stopniu zależą od cech osobowościowych a zwłaszcza od posiadanych skłonności
do doświadczania negatywnych bądź pozytywnych emocji. Tak więc, osoby
posiadające cechy neurotyczne, charakteryzujące się wysokim poziomem lęku czy
dystresu powinny mieć skłonność do radzenia sobie w sytuacjach stresowych za
pomocą stylu skoncentrowanego na emocjach, natomiast dla ekstrawertyków,
odznaczających się towarzyskością w sytuacjach napięcia, naturalną metodą
radzenia sobie z emocjami, stanowi poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi.28
Zależność tą również potwierdzają wyniki uzyskane w badanej grupie
respondentów. Neurotyczność koreluje dodatnio w sposób istotny wyłącznie
ze stylem skoncentrowanym na emocjach. Pozostałe cechy osobowości pozostają
w ujemnej zależności. Z drugiej strony uwidoczniła się istotna korelacja
ekstrawersji i ugodowości z poszukiwaniem kontaktów towarzyskich oraz ze stylem
zadaniowym, który wykazuje także umiarkowaną zależność z otwartością oraz
istotną korelację ze skalą sumienności.

27
28

Ibidem, s. 49-50
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Współczynniki określające zależność pomiędzy skalami NEO-FFI i CISS
przedstawiono w tabeli nr 3.
Tabela nr 3: Skale NEO-FFI i CISS – współczynnik korelacji Pearsona
NEO-FFI

SSZ
SSE
Neurotyczność
-0,45
0,94
Ekstrawersja
0,61
-0,79
Otwartość
0,52
-0,51
Ugodowość
0,64
-0,56
Sumienność
0,83
-0,58
Źródło: Badania własne

SKALE CISS
SSU
ACZ
-0,30
0,49
0,14
-0,65
-0,05
-0,18
0,75
-0,12
0,19
-0,57

PKT
-0,77
0,80
0,29
0,93
0,80

Udział w wydarzeniach o charakterze traumatycznym, jakim niewątpliwie
cechuje się walka zbrojna wpływa na występowanie u żołnierzy zaburzeń
psychicznych, w tym zaburzeń o charakterze lękowym a dominujący styl
skoncentrowany na emocjach radzenia sobie w sytuacjach stresowych jest
predyktorem zachowań patologicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że
styl ten charakteryzujący się skupianiem się wyłącznie na własnych doznaniach
emocjonalnych a przez to posiadający tendencje do ograniczenia kontaktów
z innymi ludźmi powoduje pojawienie się zachowań o charakterze patologicznym.
Pokazuje to tabela nr 4.
Tabela nr 4: Styl skoncentrowany na emocjach a skale STAI, KKS, NEO-FFI
STYL SKONCENTROWANY NA EMOCJACH
Lęk-stan
0,92
STAI
Lęk-cecha
0,85
Skala A
-0,79
Skala ES
-0,70
Skala I
-0,52
KKS
Wynik łączny
-0,75
Neurotyczność
0,94
Ekstrawersja
-0,79
Otwartość
-0,51
Ugodowość
-0,56
NEO-FFI
Sumienność
-0,58
Źródło: Badania własne

Wysokie poczucie lęku, tłumienie negatywnych emocji oraz nieumiejętność
konstruktywnego poradzenia sobie po przeżytej traumie powoduje uruchamianie
mechanizmów obronnych jako metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Powoduje to zachwianie homeostazy rodzinnej, częstsze występowanie napięć
oraz oddala emocjonalnie od siebie członków rodziny. Jak wykazano powyżej,
osoby charakteryzujące się znacznym nasileniem tej cechy są często mniej zdolne
do kontroli własnych popędów oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Widzimy tu silne reakcje lękowe, występują skłonności do zamartwiania się,
doświadczania stanów złości, łatwość w popadaniu w niechęć do podejmowania
działań. Jednostki neurotyczne charakteryzują się deficytem kompetencji
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społecznych, który często prowadzi do podejmowania działań nieaprobowanych
społecznie i zaburzeń w relacjach interpersonalnych.
Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do refleksji, iż problem
funkcjonowania post-traumatycznego żołnierzy nie może być bagatelizowany.
Następstwa stałej ekspozycji na wydarzenia generujące sytuacje stresowe, a takie
są codziennością żołnierza, wpływają niekorzystnie na jego funkcjonowanie
w życiu społecznym, a zwłaszcza w środowisku rodzinnym. Służba wojskowa
wymaga od żołnierzy odporności i odpowiedniego przygotowania się również
w związku z możliwością funkcjonowania na polu walki, do czego żołnierz
jest przygotowywany. Niezwykle istotny jest zatem właściwy dobór kandydatów
do służby (i tu można się zastanowić nad eliminowaniem osób posiadających styl
skoncentrowany na emocjach), którzy powinni spełniać wymagania postawione
przez instytucję a z drugiej strony ich cechy charakterologiczne wzmacniane
poprzez właściwe szkolenie mają ograniczać destrukcyjne psycho-fizyczne reakcje
na stres organizmu.
Streszczenie
Zjawisko stresu dotyczy niemalże wszystkich dziedzin ludzkiej aktywności,
poczynając od życia prywatnego, a skończywszy na pracy zawodowej.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, na jednostkę oddziałują odmienne,
specyficzne formy stresorów. Silne obciążenie psychiczne często charakteryzuje
pracowników tych zawodów, które z istoty nastawione są na obcowanie z drugim
człowiekiem bądź pomoc psychologiczną wymagającą ciągłego zaangażowania
ze strony terapeuty czy nauczyciela. Za najbardziej stresogenne uznawane są
jednak zawody, których przeznaczeniem jest ratowanie i ochrona życia ludzi
(głównie wykonywane przez służby mundurowe). Stres jest w tym przypadku
niemożliwy do uniknięcia i wiąże się przede wszystkim z koniecznością
podejmowania szybkich, jednoosobowych decyzji, dużym tempem działań oraz
wielością wydarzeń krytycznych w krótkim interwale czasowym. Szczególne
znaczenie w tym aspekcie ma praca żołnierzy zawodowych, a zwłaszcza ich udział
w działaniach poza granicami kraju. Uczestnictwo w wydarzeniach o wysokim
poziomie drastyczności oraz funkcjonowanie w specyficznych warunkach,
w sytuacji pola walki, izolacji oraz długiej rozłąki z najbliższymi osobami, w sposób
istotny oddziałuje na kondycję psychiczną żołnierzy. Udział w operacjach
wojskowych generuje możliwość wystąpienia dolegliwości zdrowotnych w sferze
psychicznej zarówno u uczestników tychże operacji, jak i u członków ich rodzin.
Słowa klucze: psychika, dojrzewanie, bezpieczeństwo personalne, koncepcje
osobowości, rozwój osobowości
Summary
The phenomenon of stress affects almost all areas of human activity, ranging
from private life, and ending with the work. Depending on the type of work
performed per unit interact with different specific forms of stressors. Strong
psychological stress is often characterized by the employees of these professions,
which in essence are aimed at contact with another human being or psychological
help requires continued commitment on the part of the therapist or teacher. For the
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most stressful occupations are considered, however, the purpose of which is to
save and protect the lives of people (mainly performed by the uniformed services).
Stress in this case is impossible to avoid and is associated primarily with the need
to make quick decisions single, fast pace action and the multiplicity of critical
events in a short time interval. Of particular importance in this regard is the work
of professional soldiers, especially their participation in activities outside the
country. Participation in events with high levels of severity and functioning in
specific conditions, with the battlefield, insulation and long separation from loved
ones people have a significant impact on the mental health of soldiers.
Participation in military operations generate potential health problems in the mental
both participants in these operations, as well as with members of their families.
Key words: psyche, maturation, personal security, concepts of personality,
personality development
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EYETRACKINGOWA DIAGNOZA MODELU PERCEPCJI ZMYSŁOWEJ NA
PRZYKŁADZIE BADANIA KOLIZJI DROGOWYCH
Wstęp
Percepcja zmysłowa jest wieloaspektowa i skomplikowana. Wyjaśnienia
filozoficzne i naukowe, dotyczące istoty umysłu (rozumu), świadomości czy
intencjonalności, powinny obejmować problematykę zmierzającą do wyjaśnienie
natury pojęć, sądów i doświadczeń odbieranych przez ciało człowieka. Nie jest
to łatwe, ponieważ dotychczas nie ma kompleksowej teorii wyjaśniającej naturę
spostrzegania zmysłowego. Dlatego współczesne nauki filozoficzne skupiają
się jedynie wokół opisu podstawowych problemów dotyczących postrzegania
zmysłowego lub pozostają na stanowisku (jak utrzymują fenomenaliści), że
zagadnienia realizmu i idealizmu dostępne są tylko jako układy doznań
zmysłowych i emocjonalnych. Na tym właśnie gruncie, możemy rozpatrywać
realizm bezpośredni, pośredni i fenomenalizm, jako teorię percepcji zmysłowej
analizującej pytanie, co jest przedmiotem percepcji? Ale nie są to teorie, które
umożliwiają badania eksperymentalne a ich wyniki nie dowodzą o jakości struktury
i sposobie funkcjonowania percepcji.
Realizm bezpośredni spostrzegania zmysłowego polega na bezpośrednim
kontakcie pomiędzy obserwatorem a obiektem fizycznym, który istnieje niezależnie
od obserwatora. Informacje zmysłowe w przypadku wzroku i dotyku, interpretuje
się jako części powierzchni spostrzeganych przedmiotów.
W przypadku realizmu pośredniego spostrzeganie zmysłowe jest zespołem
trójelementowym, dokonującym się pomiędzy obserwatorem, informacjami
zmysłowym oraz przedmiotem. Bezpośrednim przedmiotem spostrzegania są dane
zmysłowe (choć w większości sytuacji percepcyjnych nie są one przedmiotem
uwagi). Dane zmysłowe reprezentują przedmiot spostrzegany, jednak samo
reprezentowanie jest różnie interpretowane. Na podstawie zebranych danych
wnioskujemy o istnieniu obiektów fizycznych.
W fenomenalizmie percepcja zmysłowa pozostaje relacją tylko
dwuelementową. Realizowaną pomiędzy obserwatorem i danymi zmysłowymi.
Obiekty fizyczne są traktowane jako uporządkowane magazyny z danymi
zmysłowymi.
Czym zatem jest spostrzeganie zmysłowe? Możemy w pewnym uproszczeniu
powiedzieć, że spostrzeganie zmysłowej jest procesem w dualistycznym
kontekście; elementu przyczynowo-skutkowego oraz składnika świadomie
odnoszącego się do treści spostrzeżenia. Przedmioty spostrzegamy przy pomocy
sekwencji danych zmysłowych, pozyskiwanych w seriach, mających związek
ze zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi oraz sądami percepcyjnymi.
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Przetwarzanie informacji, percepcja wzrokowa
We spółczesnych rozważaniach nad spostrzeganiem zmysłowym, najwięcej
uwagi poświęca się postrzeganiu wzrokowemu. Kluczowym czynnikiem
w empirycznym badaniu percepcji wzrokowej jest fakt, że obraz pojawiający się
na siatkówce oka człowieka posiada odmienne cechy niż obraz pojawiający się
w mózgu. Na siatkówce oka obraz jest płaski (ale rzeczywisty), odwrócony
i pomniejszony. A przecież otaczający nas świat i rzeczy w nim obecne, występują
w różnych kształtach, mają swoją wielkość i głębię. Oznacza to że istnieje rodzaj
przetwarzania bodźców nadający obserwowanym obiektom właściwy (prawdziwy)
kształt i wielkość, generując dodatkowo świadomość odległości i przestrzeni.
Warto zatrzymać się na chwilę przy tym, ponieważ na powyższe oddziałuje
dodatkowo czynnik ewolucyjny, środowiskowy czy przystosowawczy. Dla
skonstruowania jakiejś teorii potrzebne jest przyjęcie pewnych warunków
wstępnych, w tym wypadku przynależnych bytom ożywionym wyposażonych
w percept przetwarzania wzrokowego. Wiadomym jest, że heterogeniczne
organizmy widzą różnie. Odmienność widzenia (mamy tutaj na myśli samo
postrzeżenie tego, co zostało zarejestrowane na siatkówce oka) podlega
ograniczeniu środowiskowemu, wyewoluowanemu przez dany rodzaj organizmu.
Ograniczenia przystosowawcze są zatem optymalne i konieczne dla przetrwania.
Należy założyć, że procesy wizualne wykorzystują wyłącznie dane zawarte
w obrazie siatkówkowym, nazywane wczesnym widzeniem. To ważne założenie,
ponieważ jeżeli dane nie pochodzą z poziomów mentalnych (pamięciowych) to
procesom tym towarzyszy duża szybkość i brak błędów interpretacyjnych. Do tego
należy dodać założenie modularnego charakteru widzenia. Wczesne widzenie
bazuje na informacjach niedostępnych dla modułu pamięci (biorącego udział
w operacjach rozpoznawaniu przedmiotów, kształtów, syntezy głębi przestrzeni
itd.). Przyjmuje się, że moduły działają równolegle, niezależnie od siebie. Co
z jednej strony jest ograniczeniem, ale z drugiej dobrodziejstwem. Równoległe
działanie, może niekiedy dostarczać sprzecznych danych interpretacyjnych, jednak
czasami może kompensować błędy i wątpliwej jakości analizy.
Jeśli powyższe założenia są spełnione, możemy zatem potraktować percepcję
wzrokową jako specyficzny rodzaj przetwarzania informacji wskazujący takie
elementy obserwowanych obiektów, które konkretny system wzrokowy potrafi
reprezentować opierając się na informacjach pojawiających się na siatkówce oka.
Taka teoria nazywana jest komputacyjną interpretacją działania umysłu-mózgu.
Na jej gruncie wyróżniamy trzy poziomy funkcjonowania systemu wzrokowego:
neurofizjologiczną, syntaktyczną i semantyczną.
Poziom pierwszy, neurofizjologiczny charakteryzuje się działaniami mózgu
stymulowanymi zmianami potencjału elektrycznego. W poziomie syntaktycznym
zmiany wywołane różnicami potencjałów elektrycznych są zamieniane na bloki
znaków formalnych, podlegające regule przekształceń symboli przy rozmaitym
sposobie fizycznej realizacji. Poziom semantyczny wyróżnia przyporządkowanie
sekwencji znaków, sformowanych na poziomie reorientacji dla bloków znaków
formalnych.
Co z tego wynika? Upraszczając nieco wyjaśnienie możemy powiedzieć,
że teoria komputacyjna opisuje model algorytmu uprzestrzenniania (zmian
intensywności oświetlenia, ruchu, orientacji płaszczyzn, błędów bodźcowych,
reprezentacji określonej sceny percepcyjnej występującej na siatkówce oka).
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Ten opis jest przybliżeniem pewnej hipotezy. Z całą mocą należy zaznaczyć,
że teoria ta jest obarczona wieloma trudnościami interpretacyjnymi oraz potrzebą
uwzględnienia kilku założeń wyjściowych. Jednym z nich jest przyjęcie modelu,
który umożliwia spostrzeżenie danej sceny jako sekwencji prostych danych. Toteż
jakakolwiek zmiana okoliczności spostrzegania może prowadzić do trudności
natury interpretacyjnej. Inny kłopot wynika z przyjętego założenia, że system
wzrokowy oparty jest o system modularnego widzenia. Nie wiemy w jaki sposób
praca poszczególnych modułów łączona jest w jednolitą reprezentację. Można
założyć, że istnieje niezidentyfikowany moduł dokonujący syntezy końcowej.
Elementem niedoprecyzowanym jest również zagadnienie kategoryzacji.
Najprostszym wyjaśnieniem byłoby wskazanie, że obiekty widziane, są
porównywanie z obiektami znajdującymi się w magazynach pamięci i niejako
dopasowywane wykorzystując kategorie kształtu, wielkości, powierzchni itd. Jest to
wytłumaczenie dość niespójne, ponieważ jesteśmy w stanie podejmować próby
rozpoznania obiektu, który nie przypomina niczego, co do tej pory widzieliśmy.
Istnieją oczywiście hipotezy powołujące się na własności wyższego rzędu
występujące w obiektach. Mamy tutaj na myśli, specyficzne relacje „część –
całość”, wchodzące w skład składnikowej hipotezy rozpoznawania. W krótkim
ujęciu, opiera się ona, na rozkładzie całego obserwowanego obiektu na czynniki
pierwotne. Wyizolowaniu składników podstawowych, jako organizacji prostych
elementów posiadających niezmienne własności rozpoznawalne, nawet
w sytuacjach występowania zakłóceń percepcyjnych.
Inna hipoteza odnosi się do zdolności sytemu wizualnego dla tworzenia
wstecznych transformacji. Transformacje takie umożliwiają przekształcenie
aktualnego widoku do postaci istniejącej w pamięci. Wszystkie omawiane tutaj
teorie i hipotezy, posiadają jedną zasadniczą wadę – ograniczone zastosowanie.
Można wskazać jedynie pewną liczbę niezmiennych sytuacyjnie czynników
percepcyjnych, pozostających niepodatnymi na szumy percepcji. Istnieje również
ograniczona ilość wstecznych transformacji i są one możliwe tylko w stosunku do
małej ilości obiektów. Dlatego też mając świadomość, że komputacyjne podejście
do percepcji nie jest najpełniejszym uzasadnieniem dla możliwych doznań ludzkiej
percepcji zmysłowej, dokonaliśmy badań eksperymentalnych dla przybliżenia
obrazu wybranego modelu percepcji wzrokowej.
Badania eksperymentalne
Cel badawczy
Celem przeprowadzonych badań była analiza percepcji obrazów
przedstawiających wypadki komunikacyjne.
Problem badawczy
Problemem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy, a jeśli
nie to jak, postrzegana rzeczywistość na miejscu wypadku jest percypowana przez
kobiety i mężczyzn?
Materiał badawczy
W celu przeprowadzenia badań zostały wyselekcjonowane z pośród
kilkunastu, 3 fotografie z obrazami, na których zarejestrowano sytuację pracy
ratowników i strażaków zaraz po zaistnieniu wypadku. Fotografie zostały
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wykonane w celu dokumentowania pracy ratowników na miejscu zdarzenia.
Fotofrafie zostały udostępnione przez policję dla celów badań.
Próba badawcza
Próbę badawczą stanowili studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Wyeksponowano cały materiał (każdą fotografię prezentowano przez 20 sekund),
po zakończeniu badania wyjaśniono respondentom cel oraz założenia badań.
Wyniki zostały przedstawione w czterech grupach:
 pierwsze fiksacje w czasie 200 ms.,
 długość obserwacji w czasie 1 s.,
 długość obserwacji w czasie 15 s.,
 ilość fiksacji w czasie 15 s.
Materiał badawczy
Na zdjęciach 1-3 widoczne są obrazy wyeksponowane respondentom. Zdjęcia
pokazują sytuacje po dotarciu ekip ratowniczych na miejsce zdarzenia oraz ich
działania.
Zdjęcie nr 1: Wypadek na drodze szybkiego ruchu

Zdjęcie nr 2: Wypadek na autostradzie – Niemcy
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Zdjęcie nr 3: Wypadek autobusu

Zdjęcia po wprowadzeniu AOI
Na każdym zdjęciu zostały zaznaczone obszary AOI, nazwane i opisane,
które zostały poddane analizie podczas procedury badawczej, zdjęcia 1.1, 2.1,
3. W obszarach AOI zaznaczono elementy związane z pojazdami uczestniczącymi
w wypadku, ratowników, sprzęt ratowniczy oraz elementy drogowe charakterystyczne dla ciągów komunikacyjnych. Takie wyspecyfikowanie było działaniem
zamierzonym w celu analizy oddziaływania tych obszarów, ponieważ tworzą one
właściwą sobie sytuacje zdarzenia. Obszary nieobjęte analizami (not AOI –
nieistotne z punktu widzenia natury zdarzenia – wypadku, są również ujęte
w wynikach, ale nie zostały poddane analizie).
Zdjęcie nr 1.1: Obszary AOI (wypadek na drodze szybkiego ruchu)
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Zdjęcie nr 2.1: Obszary AOI (wypadek na autostradzie – Niemcy)

Zdj.ęcie nr 3.1: Obszary AOI (wypadek autobusu)

Analiza wykonana jako pierwsza, dotyczyła rejestrowanych pierwszych fiksacji
wzroku badanych respondentów w wyeksponowanym obrazie. Jest to ważny
pomiar, ponieważ wskazuje na miejsca (obszary), które najbardziej skupiają uwagę
obserwatora, a ich rozmieszczenie może świadczyć o przyszłych trendach
obserwacji. W przeprowadzonym badaniu występują różnice w tendencjach
postrzegania mężczyzn i kobiet.
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Analiza otrzymanych wyników
Analiza I (wypadek na drodze szybkiego ruchu)
Tabela nr 1a: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Brama
autostrad
Ratownik Ratownik
Wrak
Dźwig/cra
Wrak
owa/gate
Wrak
Policjant/
1/
2/
Not on AOI 1/wreck 1
ne
2/wreck 2
way
3/wrack 3 policeman lifesaver1 lifesaver 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00

Wykres nr 1a: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (mężczyźni)

Tabela nr 1b: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wrak
Brama
Ratownik1 Ratownik
Wrak
Dźwig/cra 2/wreck autostradow Wrak Policjant/p
/
2/
1/wreck 1
ne
2
a/gateway 3/wrack 3 oliceman lifesaver1 lifesaver 2
0,00
0,00
0,00
0,03
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,04
0,04
0,02
0,00
0,00
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Wykres nr 1b: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (kobiety)

Na wykresach 1a. i 1b., możemy zauważyć różnice w obszarach
dostrzeganych przez mężczyzn i kobiety w pierwszych 200 ms. Dla lepszego
zwizualizowania zaprezentowano mapy graficzne (gaze opacity) fotografii
z odsłoniętymi miejscami fiksacji. Rozkład pierwszych fiksacji (mężczyzn i kobiet)
jest różny. Rozproszenie obserwowanych obszarów potwierdza, że obraz zawiera
znaczną ilość szczegółów, na których koncentrowali się respondenci. Należy
również zwrócić uwagę, że w pierwszych 200 ms. nie wszyscy badani zdążyli
skoncentrować się na obrazie. Taka sama ilość poddanych badaniu, mężczyzn
i kobiet, nie zarejestrowała żadnej fiksacji.
Zdjęcie nr 1a: Mapa graficzna (Gaze opacity) fiksacji 200 ms. (mężczyźni)
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Zdjęcie nr 1b: Mapa graficzna (Gaze opacity) fiksacji 200 ms. (kobiety)

Kolejną przeprowadzoną analizą było zbadanie długości obserwacji
wybranych obszarów w czasie 1 s. W tabelach i wykresach 2a. i 2b., zamieszczono
wyniki długości obserwacji dla obu grup w czasie 1 s. obserwacji. Wszyscy
respondenci zdążyli skupić uwagę na obrazie, ale obszar „WRAK 2” nie został
dostrzeżony. Obszar ten jest umieszczony poza centrum zdjęcia i chociaż stanowi
powierzchnię ponad 14% całego sceny, nie przyciągnął uwagi. Generalnie
w czasie 1 s. można zauważyć inne rozłożenia fiksacji i ich różną długość
w obserwacji obu grup. Mężczyźni dłużej obserwowali fragmenty fotografii,
skupiając się na wybranych szczegółach. Kobiety skanowały obraz krócej, ale
spostrzegły większą ilość szczegółów.
Tabela nr 2a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wrak
Brama
Ratownik1 Ratownik
Wrak
Dźwig/cra 2/wreck autostradow Wrak Policjant/p
/
2/
1/wreck 1
ne
2
a/gateway 3/wrack 3 oliceman lifesaver1 lifesaver 2
0,27
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00
0,28
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,32
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
0,05
0,09
0,00
0,03
0,28
0,14
0,08
0,03
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Wykres nr 2a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (mężczyźni)

Tabela nr 2b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wrak
Brama
Ratownik1 Ratownik
Wrak
Dźwig/cra 2/wreck autostradow Wrak Policjant/p
/
2/
1/wreck 1
ne
2
a/gateway 3/wrack 3 oliceman lifesaver1 lifesaver 2
0,03
0,00
0,00
0,03
0,52
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,53
0,00
0,00
0,18
0,50
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,48
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,18
0,00
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,24
0,19
0,44
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,15
0,36
0,00
0,00
0,19
0,02
0,00
0,07
0,30
0,12
0,05
0,04

Wykres nr 2b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)
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Zdjęcie nr 2a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1s. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 2b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1s. (kobiety)

Trzecią analizą w serii jest porównanie długości obserwacji w czasie
15 s. Wyniki wskazują na odwrócenie tendencji uzyskanej w pomiarze
jednosekundowym. Mężczyźni krócej obserwują poszczególne obszary fotografii
i rzadziej zatrzymują wzrok na szczegółach. Kobiety dłużej obserwują rejestrując
większą ilość zatrzymań wzroku w opisanych obszarach. Wyniki dotyczące ilości
fiksacji w ciągu 15 sekund zostały pokazana w wykres/tab. 3a. i 3b. Zaznaczmy, że
ilość fiksacji w obszarach niesklasyfikowanych (Not on AOI) jest umiarkowana
zawiera się w przedziale 9-12 fiksacji. Świadczy to o skupieniu badanych na silnie
oddziałujących szczegółach.
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Tabela nr 3a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ratownik
Wrak
Brama
Policjant/ Ratownik
2/
Wrak
Dźwig/cra 2/wreck autostrado
Wrak
policema
1/
lifesaver
1/wreck 1
ne
2
wa/gateway 3/wrack 3
n
lifesaver1
2
3,07
2,03
0,58
0,50
2,70
0,74
1,06
1,61
1,65
1,18
1,14
1,40
2,39
0,28
0,54
0,90
2,39
0,00
2,79
0,42
3,35
0,82
1,79
2,03
0,00
0,14
0,28
0,32
2,95
2,71
2,81
0,84
0,30
0,78
1,46
0,58
1,97
0,00
0,44
0,22
2,51
3,47
1,56
0,78
0,78
1,14
1,22
0,38
1,63
0,84
0,36
0,38
0,56
5,82
1,93
0,18
0,94
0,00
1,67
1,93
3,22
0,00
0,00
0,00
2,51
1,36
0,60
0,24
2,23
1,01
3,57
0,72
2,07
0,00
0,24
0,30
2,87
1,59
0,76
1,69
2,45
0,76
0,50
0,62
3,49
2,65
1,02
0,82
1,78
0,96
1,01
0,68
2,41
1,52
1,38
0,85

Wykres nr 3a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Tabela nr 3b: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wrak
Brama
Ratownik1 Ratownik
Wrak
Dźwig/cra 2/wreck autostrado
Wrak Policjant/p
/
2/
1/wreck 1
ne
2
wa/gateway 3/wrack 3 oliceman lifesaver1 lifesaver 2
1,89
0,50
3,31
2,28
2,03
2,13
0,00
1,28
0,62
0,14
0,78
2,22
5,44
1,00
1,00
0,80
2,79
1,60
0,88
1,79
2,47
0,62
0,16
1,02
1,33
0,36
0,00
2,05
0,82
2,93
1,62
0,48
1,85
0,44
0,90
0,92
3,57
1,38
0,38
3,83
2,03
0,58
2,25
1,73
2,45
1,03
0,26
1,97
4,03
0,42
0,00
1,34
1,69
1,85
1,54
0,94
3,13
0,84
1,22
0,92
3,39
0,28
0,54
1,08
2,75
6,48
0,74
1,14
1,95
0,56
0,24
0,00
2,23
0,56
0,90
1,11
1,75
2,37
1,59
1,87
2,27
1,19
1,10
1,55
2,56
1,41
0,73
1,33
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Wykres nr 3a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Zdjęcie nr 3a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 15 s. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 3b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 15 s. (kobiety)
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Wykres/tabela nr 3a: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (mężczyźni) z linią trendu

Wykres/tabela nr 3b: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (kobiety) z linią trendu
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Analiza II (wypadek na autostradzie – Niemcy)
Tabela nr 4a: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (mężczyźni)

Not on AOI

Tablica
Inf.1/inf.
board 1

Tablica
Inf.2/inf.
board 2

Tablica Sam.przew
Sam.ratun
Sam.
Inf.3/inf.bo . atr./car Ratownicy/ kowy/car strażacki/fi
ard 3
over. atr. lifeguards
rescue
re truck

Rec 02

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 21

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 07

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 01

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 05

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 16

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mean

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykres nr 4a: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (mężczyźni)

Tabela nr 4b: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (kobiety)

Not on AOI

Tablica
Inf.1/inf.
board 1

Tablica
Tablica Sam.przew.
Sam.ratunko Sam.
Inf.2/inf. Inf.3/inf.boaratr./car over.Ratownicy/lif wy/car strażacki/fire
board 2
d3
atr.
eguards
rescue
truck

Rec 12

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 13

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 20

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 10

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 08

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 19

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 18

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rec 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mean

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wykres nr 4b: Pierwsze fiksacje w czasie 200 ms. (kobiety)

W analizie zdjęcia 2 (wypadek na autostradzie – Niemcy) dokonano takiego
samego pomiaru jak w poprzedniej analizie. Przede wszystkim należy zauważyć,
że w obu grupach w pierwszych 200 ms. został dostrzeżony jedynie
obszar „Tablica Inf.1”. Wizualizacja wyników z zaprezentowano na zdjęciu
4a., i 4 b. W przypadku mężczyzn, blisko 50% nie zarejestrowało żadnego
z obszarów fotografii. W grupie kobiet, tylko 30% nie dostrzegło żadnego obszaru.
Zdjęcie nr 4a: Mapa graficzna (Gaze opaci ty) fiksacji 200 ms. (mężczyźni)
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Zdjęcie nr 4b: Mapa graficzna (Gaze opacity) fiksacji 200 ms. (kobiety)

Tabela nr 5a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablica
Inf.1/inf.
board 1
0,44
0,52
0,72
0,76
0,00
0,58
0,00
0,48
0,46
0,48
0,24
0,42

Tablica
Inf.2/inf.
board 2
0,21
0,28
0,26
0,00
0,14
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,36
0,14

Tablica
Sam.prze
Sam.ratun
Sam.
Inf.3/inf.bo w. atr./car Ratownicy/ kowy/car strażacki/fi
ard 3
over. atr. lifeguards
rescue
re truck
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,04
0,07
0,00
0,01

Wykres nr 5a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (mężczyźni)
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Tabela nr 5b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablica
Inf.1/inf.
board 1
0,30
0,34
0,00
0,84
0,51
0,70
0,30
0,40
0,46
0,00
0,47

Tablica
Inf.2/inf.
board 2
0,24
0,42
0,28
0,16
0,11
0,00
0,12
0,36
0,00
0,40
0,21

Tablica
Inf.3/inf.b
oard 3
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30

Sam.prze
w. atr./car
over. atr.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,35
0,06

Ratownic
y/lifeguar
ds
0,30
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,09

Sam.ratu
Sam.
nkowy/car strażacki/f
rescue
ire truck
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,05

Wykres nr 5b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Zdjęcie nr 5a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (mężczyźni)
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Zdjęcie nr 5b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (kobiety)

Analiza długości obserwacji w czasie 1 s. wykazuje że mężczyźni obserwowali
zdarzenie pokazane na fotografii krócej niż kobiety, ale skupiali się na większej
ilości miejsc. Wskazuje to na szybszą penetrację przestrzeni przez mężczyzn oraz
zeskanowanie większej ilości szczegółów. W obu grupach zarejestrowano brak
fiksacji w obszarze „SAM. RATUNKOWY”. Obszar ten znajduje się poza centralną
częścią przedstawienia, co może tłumaczyć brak dostrzeżenia tego elementu.
Wizualizacja wyników pomiaru została pokazana na zdjęciu 5a. i 5b.
Tabela nr 6a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablica
Inf.1/inf.
board 1
2,03
1,57
2,61
10,10
1,72
1,04
0,30
0,48
0,66
3,27
1,75
2,32

Tablica
Inf.2/inf.
board 2
1,57
1,52
2,05
1,00
4,21
0,00
3,61
1,52
0,60
2,79
1,58
1,86

Tablica
Inf.3/inf.b
oard 3
1,71
0,80
0,64
0,52
0,20
0,90
0,00
0,54
0,00
0,93
0,54
0,62

Sam.prze
w. atr./car
over. atr.
3,53
3,51
1,14
0,77
4,11
0,00
5,56
1,81
9,33
2,13
7,46
3,58

Ratownic
y/lifeguar
ds
1,34
0,62
1,26
0,00
0,24
1,18
1,10
0,00
0,42
0,00
0,20
0,58

Sam.ratu
Sam.
nkowy/car strażacki/f
rescue
ire truck
0,74
0,00
0,78
0,58
0,30
2,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97
0,00
0,74
0,30
0,78
0,62
0,46
0,00
0,52
0,22
0,00
0,27
0,83
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Wykres nr 6a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Tabela nr 6b: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablica
Inf.1/inf.
board 1
1,38
1,22
0,38
3,52
1,69
3,63
1,28
1,54
0,84
0,92
1,64

Tablica
Inf.2/inf.
board 2
0,42
1,61
1,36
6,58
3,75
1,79
7,00
0,78
1,46
1,81
2,66

Tablica
Inf.3/inf.b
oard 3
5,64
0,46
0,60
0,00
0,62
1,20
0,36
1,04
1,02
1,30
1,22

Sam.prze
w. atr./car
over. atr.
2,93
2,21
1,87
1,10
2,55
1,44
1,46
1,81
2,15
2,15
1,97

Ratownic
y/lifeguar
ds
0,48
1,14
1,14
0,38
0,96
3,05
0,82
1,50
1,77
0,40
1,16

Wykres nr 6b: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Sam.ratun
kowy/car
rescue
0,30
0,46
0,00
0,00
0,32
0,00
0,22
0,48
0,78
0,18
0,27

Sam.
strażacki/fi
re truck
0,00
4,17
3,23
1,14
1,06
1,22
0,60
1,10
1,97
0,98
1,55
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Zdjęcie nr 6a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 15 s. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 6b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 15 s. (kobiety)

W analizie długości obserwacji oraz ilości fikacaji w czaie 15 s. zauważymy
w obu grupach podobne tendencje w długości obserwowania i ilości fiksacji. Można
przy tym zaobserwować różne rozłożenie zainteresowania w badanych grupach.
Wyniki uzyskane przez kobiety są bardziej liniowe, wskazujące na wykazanie
podobnego zainetresowania dostrzeżonymi obszarami. Kobiety nie wyróżniły
znacząco żadnego obszaru. Warto również odnotować, duże ilości fiksacji
w obszarach niesklasyfikowanych dla obu grup respondentów (Not on AOI).
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Wykres/tabela nr 6a: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (mężczyźni) z linią trendu

Wykres/tabela nr 6b: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (kobiety) z linią trendu

Analiza III (wpadek autobusu)
Tabela nr 7a: Pierwsze fiksacje w ciągu 200 ms. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,08
0,00
0,20
0,20
0,00
0,20
0,20
0,00
0,20
0,00
0,12
0,11

Pojazdy/ Ratowni Ratowni Ratowni Sprzęt/E Sprzęt/E
Autokar/ Pojazd/V Pojazd/V Vehicles k/Live
k/Live
k/Live quipmen quipmen
Bus
ehicle 1 ehicle 2
3
Saver 1 Saver 2 Saver 3
t1
t2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

313
_______________________________________________________________________________________________

Wykres nr 7a: Pierwsze fiksacje w ciągu 200 ms. (mężczyźni)

Tabela nr 7b: Pierwsze fiksacje w ciągu 200 ms. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Ratownik/ Ratownik/ Ratownik/
Not on Autokar/BPojazd/VePojazd/VePojazdy/V Live
Live
Live Sprzęt/Eq Sprzęt/Eq
AOI
us
hicle 1
hicle 2 ehicles 3 Saver 1 Saver 2 Saver 3 uipment 1 uipment 2
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wykres nr 7b: Pierwsze fiksacje w ciągu 200 ms. (kobiety)

W analizie pierwszych 200 ms. obserwacji uczestnicy badania koncentrowali
fiksacje głównie poza zdefiniowanymi obszarami. W grupie mężczyzn, dostrzeżono
jedynie obszar „Autokar” oraz „Pojazdy”. W grupie kobiet zanotowano
jedną fiksacje w obszarze „Pojazdy”. Wizualizacja mapy graficznej,
Zdj. 7a, 7b. odwzorowuje zanotowane wyniki.
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Zdjęcie nr 7a: Mapa graficzna (Gaze opacity) pierwsze fiksacje 200 ms. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 7b: Mapa graficzna (Gaze opacity) pierwsze fiksacje 200 ms. (kobiety)

Tabela nr 8a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Autokar
/Bus
0,18
0,58
0,00
0,11
0,68
0,72
0,24
0,33
0,00
1,00
0,06
0,35

Pojazd/
Vehicle
1
0,00
0,42
0,13
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,10

Pojazd/
Vehicle
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,01

Pojazd Ratown Ratown Ratown
y/Vehicl ik/Live
ik/Live
ik/Live
es 3
Saver 1 Saver 2 Saver 3
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,28
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,03
0,00
0,08

Sprzęt/
Equipm
ent 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sprzęt/
Equipm
ent 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,56
0,07
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Wykres nr 8a: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Tabela nr 8b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Autokar
/Bus
0,58
0,42
0,40
0,57
0,74
0,42
0,58
0,55
0,18
0,71
0,51

Pojazd/
Vehicle
1
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,24
0,00
0,07

Pojazd/
Vehicle
2
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pojazd Ratown Ratown Ratown
y/Vehicl ik/Live
ik/Live
ik/Live
es 3
Saver 1 Saver 2 Saver 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,02

Wykres nr 8b: Długość obserwacji w czasie 1 s. (kobiety)

Sprzęt/
Equipm
ent 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sprzęt/
Equipm
ent 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Analiza długości obserwacji w czasie 1 s., obu grup poddanych badaniu,
pokazuje tendencje koncentracji fiksacji na obszarach zdefiniowanych. Stanowi
to odwrócenie tendencji przeszukiwania przypadkowego na korzyść skanowania
logiczno-merytorycznego. Kobiety przeglądają przestrzeń dostrzegając większą
ilość szczegółowo zatrzymując się na dostrzeżonych obszarach krócej. Mężczyźni
koncentrują swoją uwagę na mniejszej ilość obszarów obserwując ją dłużej. Na
Zdj. 8a. i 8b., zwizualizowano uzyskane wyniki.
Zdjęcie nr 8a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 8b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (kobiety)
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Tabela nr 9a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Rec 02
Rec 21
Rec 07
Rec 01
Rec 09
Rec 03
Rec 15
Rec 06
Rec 05
Rec 04
Rec 16
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pojazdy/ Ratownik Ratownik Ratownik Sprzęt/E Sprzęt/E
Autokar/ Pojazd/V Pojazd/V Vehicles
/Live
/Live
/Live quipment quipment
Bus
ehicle 1 ehicle 2
3
Saver 1 Saver 2 Saver 3
1
2
3,97
1,35
0,30
0,84
0,00
0,00
4,53
0,24
0,64
9,66
0,98
0,14
2,27
0,16
0,00
0,00
0,24
0,00
2,37
0,88
1,28
3,21
0,78
0,56
0,68
0,96
0,44
10,20
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1,42
0,00
0,00
4,45
2,63
0,00
0,38
0,00
0,36
1,52
0,12
0,00
5,54
3,97
0,90
0,28
0,00
0,60
2,35
0,00
0,24
4,96
1,04
0,00
1,22
0,48
0,98
1,26
0,64
1,08
2,53
1,10
0,58
7,26
0,20
0,18
0,24
0,20
0,00
4,37
1,96
0,76
0,52
0,68
0,00
1,26
0,36
1,46
4,91
1,30
0,32
2,29
0,00
0,60
0,00
1,16
0,00
5,44
1,38
0,80
1,54
0,34
0,20
0,50
1,10
0,80
5,31
1,52
0,46
1,80
0,24
0,32
1,25
0,45
0,42

Wykres nr 9a: Długość obserwacji w czasie 15 s. (mężczyźni)

Tabela nr 9b: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Rec 12
Rec 13
Rec 11
Rec 20
Rec 10
Rec 08
Rec 19
Rec 14
Rec 18
Rec 17
Mean

Not on
AOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Autokar
/Bus
2,99
4,21
6,62
3,01
6,80
3,73
4,77
4,10
3,85
3,65
4,37

Pojazd/
Vehicle
1
2,83
1,04
0,84
2,19
0,50
2,65
1,52
1,28
1,38
0,86
1,51

Pojazd/
Vehicle
2
1,30
0,38
0,62
0,36
0,00
0,84
2,29
0,32
0,38
0,62
0,71

Pojazd Ratown Ratown Ratown
y/Vehicl ik/Live
ik/Live
ik/Live
es 3
Saver 1 Saver 2 Saver 3
4,19
0,00
0,30
0,22
0,92
0,38
0,48
1,53
2,23
0,00
0,00
0,34
0,00
0,00
0,30
0,68
2,47
0,70
0,48
0,32
3,43
0,56
0,00
0,54
2,11
0,26
0,94
0,54
1,08
0,34
0,00
2,13
4,42
0,00
0,00
0,00
1,54
1,52
0,00
1,02
2,24
0,37
0,25
0,73

Sprzęt/
Equipm
ent 1
0,80
0,78
0,74
0,00
1,95
1,16
0,40
1,61
1,52
1,00
0,99

Sprzęt/
Equipm
ent 2
0,00
0,34
0,00
0,34
0,62
0,24
0,24
0,30
0,00
0,12
0,22
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Wykres nr 9b: Długość obserwacji w czasie 15 s. (kobiety)

Zdjęcie nr 9a: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (mężczyźni)

Zdjęcie nr 9b: Mapa graficzna (Gaze opacity) długość obserwacji 1 s. (kobiety)
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Analiza długości obserwacji oraz ilości obserwacji w czasie 15 s. pokazuje,
że mężczyźni koncentrują się dłużej na wybranym obszarze i skanują go większą
ilość razy.
Wykres/tabela nr 9a: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (mężczyźni) z linią trendu

Wykres/tabela nr 9b: Ilość fiksacji w czasie 15 s. (kobiety) z linią trendu
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Wnioski
 Postrzeganie kolizji drogowych, jako typowych zdarzeń komunikacyjnych
jest między innymi zdeterminowane płcią obserwatora,
 ważnym czynnikiem silnie oddziałującym na obserwatora jest
rozmieszczenie oznaczeń i informacji w przestrzeniach drogowych,
 kolizje
drogowe
są
szczególnym
przypadkiem
obserwowania
rzeczywistości, wyjątkowo silnie oddziałują na emocje, co samo w sobie
jest pewnego rodzaju zaburzeniem percepcji zmysłowej,
 rozkład pierwszych fiksacji (mężczyzn i kobiet) jest różny. W obu
przypadkach rozmieszczenie obszarów jest rozproszone, co potwierdza
fakt, że obraz zawiera znaczną ilość szczegółów, na których koncentrowali
się respondenci,
 jeśli zdefiniowany obszar umieszczony jest poza centrum przedstawienia
dostrzegany jest później i skanowany jest krócej,
 analiza długości obserwacji w czasie 1 s. wykazuje, że mężczyźni
obserwowali krócej niż kobiety, ale skupiali się na większej ilości miejsc.
Wskazuje to na szybszą penetrację przestrzeni przez mężczyzn oraz
zeskanowanie większej ilości szczegółów,
 mężczyźni w czasie 15 sekund krócej obserwują poszczególne obszary
fotografii oraz rzadziej zatrzymują wzrok na szczegółach. Kobiety
w obydwu analizach dłużej obserwują oraz zatrzymują wzrok większą ilość
razy w opisanych obszarach,
 wyniki kobiet są bardziej liniowe i płaskie, wskazuje to na podobne
zainetresowanie wszytkim dostrzeżonymi obszarami. Kobiety nie wyróżniły
znacząco konkretnego obszaru,
 mężczyźni selekscjonują obraz skupiając się na wybranych szczegółach
obserwując je dłużej i skanują dokładniej,
 kobiety przeglądają przestrzeń dostrzegając większą ilość szczegółów,
zatrzymując się na dostrzeżonych obszarach krócej.
 analiza długości obserwacji w czasie 1 s., obu grup poddanych badaniu,
pokazuje tendencje koncentracji fiksacji na obszarach zdefiniowanych.
Stanowi to odwrócenie tendencji poszukiwania przypadkowego na korzyść
skanowania logiczno-merytorycznego.
Streszczenie
Celem pracy jest teoretyczne i praktyczne przedstawienia wykorzystania
badań eyetrackingowych w analizie percepcji wzrokowej. W części pierwszej
przedstawione zostały teoretyczne podstawy odnoszące się do percepcji
wzrokowej oraz przetwarzania informacji przez człowieka. Część druga
poświęcona została zaprezentowaniu wyników badań eyetrackingowych, które
miały na celu analiza percepcji obrazów przedstawiających wypadki
komunikacyjne.
Słowa klucze: eyetracking, percepcja wzrokowa, kolizje drogowe, percepcja
zmysłowa
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Summary
The objective is to present theoretical and practical use of eyetracking
research in the analysis of visual perception. The first part presents the theoretical
basis relating to visual perception and processing of information by humans. The
second part was devoted to presenting the results of eyetracking research, which
aimed to analyze the perception of images of traffic accidents.
Key words: eyetracking, visual perception, car crashes, sensory perception
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Wprowadzenie
Karmienie piersią jest naturalnym sposobem żywienia niemowląt i małych
dzieci. Wyniki wielu badań naukowych jednoznacznie potwierdzają, że mleko matki
jest optymalnym pokarmem nie tylko dla zdrowego, donoszonego noworodka, ale
także, a nawet szczególnie, korzystne i ważne dla noworodka urodzonego
przedwcześnie. Ze względu na liczne korzyści zarówno dla dziecka, jak i matki,
karmienie piersią jest uznanym standardem żywienia niemowląt. Mając na uwadze
szczególną wartość karmienia naturalnego, istotne jest promowanie karmienia
piersią, edukacja kobiet w ciąży oraz wsparcie emocjonalne po porodzie
w celu optymalnego utrzymywania laktacji. Edukacja kobiet powinna obejmować
zagadnienia dotyczące wiedzy teoretycznej, konieczność instruktażu, aby właściwie zapoczątkować karmienie.1
Początki promowania karmienia naturalnego sięgają końca lat 80 ubiegłego
wieku, kiedy powstała międzynarodowa sieć inicjatyw obywatelskich IBFAN
zajmująca się do dzisiaj działalnością na rzecz żywienia niemowląt. IBFAN ma na
celu poprawę stanu zdrowia niemowląt i małych dzieci, ich matek i ich rodzin,
poprzez ochronę i wspierania karmienia piersią oraz praktyk optymalnego żywienia
niemowląt.2
Kolejnym ważnym krokiem w upowszechnianiu naturalnego karmienia było
uchwalenie w 1981 r. przez WHO „Międzynarodowego Kodeksu Marketingu
Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”.3
Kluczowe dla promocji naturalnego karmienia było stworzenie inicjatywy
„Szpitala Przyjaznego Dziecku” mającej na celu przywrócenie prawidłowego
sposobu żywienia dzieci na całym świecie przez Światowa Organizacja Zdrowia
i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci w 1989 r. W Polsce dla
realizacji inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” w 1992 r. powołano Komitet
Upowszechniania Karmienia Piersią. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem
wypełniają „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”, które określają zasady

G. Gebuza, M. Gierszewska, M. Kaźmierczak, E. Michalska, R. Kotzbach, Przygotowanie kobiet do
karmienia piersią, „Probl Piel”, 2010; 18 (4), s. 406-412; American Academy of Pediatrics, Policy
Statement Breastfeeding and the Use of Human Milk, Pediatrics 2012; 129 (3), s. 827-841
2
IBFAN http://ibfan.org/about-ibfan (pobrano 7.01.2014 r.); http://mlekomamy.pl/uploads/mamy_prawo/
kodeks_zywienia.pdf (pobrano 7.01.2014 r.)
3
http://mlekomamy.pl/uploads/mamy_prawo/kodeks_zywienia.pdf (pobrano 7.01.2014 r.)
1
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organizacji oddziałów położniczych i noworodkowych, działania personelu
medycznego w celu promocji naturalnego karmienia piersią.4 Ogłoszone w 2012
roku stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią
podobnie jak w poprzednich latach (1999 i 2005 r.) także jednoznacznie
potwierdza, że karmienie piersią jest jedynym uznanym standardem żywienia
niemowląt i dzieci i rekomenduje wyłączne karmienie piersią przez około
6 miesięcy, wprowadzanie żywności uzupełniającej w osłonie karmienia piersią,
kontynuowanie karmienia do pierwszego roku lub dłużej według życzenia matki
i dziecka.5
Dzięki wymienionym powyżej działaniom, rekomendacjom, pracy różnych
fundacji i instytucji, które kontynuują propagowanie naturalnego karmienia obecnie
dostępność do informacji na temat karmienia naturalnego jest bardzo duża.
Kobiety mogą znaleźć wiele informacji na temat sposobów przystawiania dziecka
do piersi, zasad skutecznego karmienia, opisów częstych problemów medycznych.
W Internecie znajduje się wiele stron dla młodych matek poświęconych karmieniu
naturalnemu, które w prosty i przystępny sposób przedstawiają praktyczne porady
i wskazówki, nie brakuje filmów instruktażowych oraz zdjęć jak radzić sobie
w trudnych sytuacjach. Kobiety mają możliwość dzielenia się swoim
doświadczeniem na forach internetowych. Na rynku nie brakuje publikacji
książkowych, poradników dla kobiet oczekujących dziecka, które również
poruszają temat naturalnego karmienia. Liczne są również publikacje
w czasopismach dla matek, reportaże i wywiady telewizyjne, w których zawarte
są praktyczne wskazówki.
Bardzo często jednak, mimo szerokiego dostępu do informacji, znajomości
zasad właściwego karmienia piersią wiele kobiet ma z tym praktyczne problemy,
które zniechęcają je do dalszego naturalnego karmienia. Okazuje się, także,
że poziom wiedzy kobiet w tym zakresie bywa zróżnicowany,6 chociaż mogłoby
się wydawać, że obecnie promocja karmienia piersią jest wyjątkowo umiejętnie
reklamowana. Niepokojące jest przede wszystkim zbyt krótkie karmienie
noworodków, nie tylko tych urodzonych przedwcześnie ale też o czasie.
Na podstawie zebranych danych dotyczących barier dla karmienia piersią
oraz prowadzonych badań dotyczących wskaźników karmienia, praktyk oraz
posiadanej wiedzy dotyczącej laktacji przez pracowników ochrony zdrowia
Centrum Nauki o Laktacji stworzyło „Raport o stanie karmienia piersią w Polsce
2013”. Wyniki tego raportu pokazują, że wskaźniki rozpoczynania karmienia piersią
nie poprawiają się od pierwszych badań w tym zakresie w 1997 r. Obecnie
większość kobiet rozpoczyna karmienie piersią po porodzie, ale tylko niewielki
odsetek matek karmi tylko pokarmem kobiecym, bez dokarmiania substytutami,
mimo znanych od dawna i wciąż uaktualnianych rekomendacji, które mówią,

4

5

6

UNICEF, WHO. Protecting, Promoting and Supporting Breast-feeding: The special role of Materinity
Services. a Joint WHO/UNICEF Statement. Geneva: WHO/UNICEF 1989.( pobrano 7.01.2014 r.)
American Academy of Pediatrics, Policy Statement Breastfeeding and the Use of Human Milk,
Pediatrics 2012; 129 (3), s. 827-841
G. Gebuza, M. Gierszewska, M. Kaźmierczak, E. Michalska, R. Kotzbach, Przygotowanie kobiet
do karmienia piersią, „Probl Piel” 2010; 18 (4), s. 406-412; A. Klejewski, T. Urbaniak, G. Bączyk,
E. Cichocka, Wiedza o zaletach karmienia naturalnego, wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko,
„Przeg Lek” 2012; 69 (10), s. 1021-1025; A. Cierpka, R. Żuralska, J. Olszewski, A. GaworskaKrzemińska A, Wiedza położnic na temat karmienia piersią, „Probl Piel” 2007; 15 (2), s. 172-178
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że wyłączne karmienie piersią powinno odbywać się przez około 6 miesięcy,
wprowadzanie żywności uzupełniającej w osłonie karmienia piersią,
kontynuowanie karmienia do pierwszego roku lub dłużej według życzenia matki
i dziecka.7 Raport zwraca uwagę, że wskaźniki kontynuacji karmienia także nie
uległy poprawie od badań z 1997 roku (w 4 miesiącu karmiło 65%, wyłącznie
29%; w 6 miesiącu karmiło 57%, wyłącznie 9%). Poprawę odnotowano natomiast
w aglomeracji miejskiej realizującej promocję karmienia piersią i w 12 miesiącu.8
Na podstawie tych danych widać jednoznacznie, jak nadal bardzo istotna jest
promocja naturalnego karmienia, przygotowanie edukacyjne matek do podjęcia
karmienia i późniejszego jego kontynuowania. Brak kompetencji personelu
medycznego, niewiedza i brak możliwości poradnictwa u doradcy laktacyjnego są
współcześnie główną przyczyną skracania się okresu karmienia piersią przez
matki, dlatego należy podnieść poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie
laktacji.
Należy zadbać o właściwy poziom wiedzy położnych, tak, aby zadania
nałożone na personel medyczny w Standardzie Opieki Okołoporodowej w zakresie
doradztwa laktacyjnego były rzeczywiście realizowane w każdej placówce zdrowia,
nie tylko w „Szpitalach Przyjaznych Dziecku”, których wciąż w Polsce nie jest zbyt
wiele. Edukacja i przygotowanie kobiet do karmienia naturalnego powinna opierać
się na praktycznych, merytorycznych wskazówkach, połączonych z instruktażem,
tak, aby mieć pewność, że kobieta będzie efektywnie radziła sobie ze wszystkimi
aspektami laktacji i mogła karmić dziecko optymalnie długo. Niewystarczająca jest
bowiem tylko szeroka dostępność publikacji, ważne jest wsparcie kompetentnej
osoby, jej subiektywne i indywidualne podejście do kobiety, które zaowocuje
pełnym i skutecznym przygotowaniem do karmienia naturalnego.
Celem niniejszych badań była ocena wiedzy o karmieniu naturalnym u matek
dzieci przedwcześnie urodzonych oraz określenie czynników utrudniających
proces karmienia naturalnego. W pracy zwrócono szczególną uwagę na
edukacyjną rolę personelu medycznego a także na znaczenie udzielanego
wsparcia emocjonalnego kobietom w osiągnięciu sukcesu laktacyjnego.
Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w 2014 roku. W badaniu uczestniczyło
60 kobiet, które urodziły przed 37 tygodniem ciąży. W pracy wykorzystano
kwestionariusz ankiet własnej konstrukcji. Badania przeprowadzono w Poradni
Patologii Noworodka Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków
z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz drogą elektroniczną
na stronie niewymagającej logowania – zamknięta grupa Rodzice Wcześniaków na
stronie www.facebook.com za pomocą bezpośredniego linku do anonimowego
kwestionariusza ankiety stworzonego w serwisie www.ankietka.pl, http://www.an
kietka.pl/ankieta/146537/ankieta-przebieg-karmienia-naturalnego-u-kobiet-poporod
zie-przedwczesnym.html.

7

8

American Academy of Pediatrics, Policy Statement Breastfeeding and the Use of Human Milk,
“Pediatrics”, 2012; 129 (3), s. 827-841
http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=51&lan
g=pl (pobrano 2.03.2015 r.)
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Przed rozpoczęciem badania administrator udzielił zgody, opublikował opis
badań i link do anonimowego kwestionariusza ankiety. Na przeprowadzenie badań
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (nr KB 101/2014).
Wyniki badań opracowano w oparciu o metody statystyczne z zastosowaniem
programu komputerowego Microsoft Excel 2007. Za stały przyjęto poziom
istotności p=0,05.
Wyniki badań
W badaniu uczestniczyło 60 kobiet, u których odbył się poród przed
ukończonym 37 tygodniem ciąży. W pierwszej ciąży było 41 (68,33%) kobiet,
natomiast pozostałe 19 (31,67%) to wieloródki. Wiek najniższy to 18 lat, najwyższy
42, średni wiek badanych kobiet wynosił 29 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły
kobiety w przedziale wiekowym 27-29 lat, było ich 19 (31,67%). Pod względem
wykształcenia przeważały kobiety z wykształceniem wyższym 26(43,33%)
oraz średnim 25(41,67%). Wykształcenie zawodowe posiadało 5(8,33%) kobiet,
podstawowe 1 (1,67%).
W badaniu uczestniczyły kobiety pochodzące z różnych obszarów Polski.
Najwięcej respondentek pochodziło z województwa: śląskiego 10 (16,67%) kobiet,
7 (11,67%) z województwa lubelskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz
kujawsko-pomorskiego. Trzecią grupę pod względem liczby respondentek
stanowiły województwa dolnośląskie i małopolskie – 5 (8,33%) w każdym, kolejną
województwo łódzkie 4 (6,67%), pomorskie oraz świętokrzyskie – 2 (3,33%).
Najmniej kobiet 1 (1,67%) pochodziło z województw: lubuskiego, opolskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. W badanej grupie
respondentek u 22 (36,67%) wystąpiły porody przedwczesne między 34 a 36
tygodniem ciąży. Najmniej liczną grupę stanowiły kobiety, u których porody
wystąpiły w 25-27 tygodniu ciąży – 7 (11,67%).
Przedmiotem niniejszej pracy była analiza wiedzy kobiet po porodzie
przedwczesnym oraz postrzeganie wsparcia od personelu medycznego.
Tabela nr 1: Zadowolenie z otrzymanego wsparcia i informacji o karmieniu piersią
dziecka przedwcześnie urodzonego
Zadowolenie z otrzymanego
wsparcia i informacji o
karmieniu piersią dziecka
przedwcześnie urodzonego

Wartość
Wartość
obserwowana oczekiwana
Oj
Ej

Tak
29
Tak, ale otrzymana pomoc
3
była skutkiem pytań
dotyczących karmienia piersią
i próśb o pomoc
Nie
28
Wynik testu chi-kwadrat χ2
Poziom istotności
Źródło: Badanie własne

Różnica

20
20

9
-17

Iloraz
kwadratu
różnicy i
wartości
oczekiwanej
4.05
14.45

20

8
∑
p

3.2
21.7
<0.001
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Wyliczony za pomocą testu zgodności chi-kwadrat poziom istotności
(p<0,001) jest mniejszy od założonego (p=0,05), okazało się, że istnieje różnica
istotna statystycznie w zadowoleniu z otrzymanego wsparcia i informacji między
badanymi grupami kobiet.
Tabela nr 2: Potrzeby kobiet dotyczące wiedzy o karmieniu naturalnym od personelu
medycznego
Czy personel powinien
przekazywać więcej informacji
na temat karmienia
naturalnego?
Zalet karmienia naturalnego
Odżywiania matek karmiących
Techniki karmienia naturalnego
Sposobów odciągania pokarmu,
przechowywania pokarmu,
stymulacji laktacji i posługiwania
się laktatorem
Postępowania w problemach
laktacyjnych (zastój pokarmu,
obrzęk, zapalenie gruczołu
piersiowego, brodawki wklęsłe
Źródło: Badanie własne

9
20
13

Tak, ale
pomoc
była
skutkiem
pytań i
próśb
1
1
3

6

2

16

24 (41.67)

17

2

22

41 (68.33)

Tak

Nie

Razem
%

12
17
22

22 (36.67)
38 (63.33)
38 (63.33)

Wszystkie kobiety uważały, że personel medyczny powinien przekazywać
więcej informacji na temat karmienia piersią w wielu obszarach.
Tabela nr 3: Wiedza kobiet na temat możliwości karmienia piersią matki wcześniaka
oraz składu pokarmu kobiecego zdobyta przed porodem przedwczesnym
Wiedza dotycząca karmienia naturalnego wcześniaka
Rodność
Tak
Nie
20(48.78%) 21(51.22%)
Możliwość karmienia piersią Pierworódki
wcześniaka
Wieloródki
14(73.68%)
5(26.32%)
Różnice w składzie
Pierworódki
12(29.7%)
19(46.34%)
pokarmu kobiecego po
porodzie przedwczesnym Wieloródki
4 (21.05%) 14(73.685%)
i o czasie
Źródło: Badanie własne

Nie wiem
10(24.39%)
1(5.26%)
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Tabela nr 4: Wiedza kobiet dotycząca długości karmienia naturalnego
Wiedza kobiet dotycząca długości karmienia naturalnego
Rodność
Pierworódki
Wieloródki
Pierworódki
Wieloródki
Pierworódki
Wieloródki
Pierworódki
Wieloródki
Pierworódki
Wieloródki

Około 6. miesięcy
Około roku
Jak najdłużej
Według potrzeb matki i dziecka
Do 1.5- 2 lat

n
14
5
13
5
4
3
8
4
2
2

%
34.15%
26.32%
31.70%
26.32%
9.76%
15.79%
19.51%
21.04%
4.88%
11.52%

Źródło: Badanie własne
Tabela nr 5: Porównanie wiedzy o możliwości karmienia piersią wcześniaka
Możliwość
karmienia
piersią
wcześniaka
Pierworódki
Wieloródki

Odpowiedzi

Wartość
obserwowana
Oj

Wartość
oczekiwana
Ej

Różnica

Tak

20

17

3

Iloraz
kwadratu
różnicy i
wartości
oczekiwanej
0.52

Nie
Tak

21
14

13
17

8
-3

4.92
0.52

13

-8
∑
p

4.92
10.90
0.001

Nie
5
Wynik testu chi-kwadrat χ2
Poziom istotności
Źródło: Badanie własne

Wyliczony za pomocą testu niezależności chi-kwadrat poziom istotności
(p=0,001) jest mniejszy od założonego (p=0.05), okazało się, że istnieje różnica
w poziomie wiedzy o możliwości karmienia piersią wcześniaka między
pierworódkami i wieloródkami.
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Tabela nr 6: Porównanie wiedzy o różnicach w składzie pokarmu kobiecego po
porodzie przedwczesnym oraz po porodzie o czasie
Różnica o składzie Odpowiedzi
Wartość
Wartość
Różnica
Iloraz
pokarmu kobiecego
obserwowana oczekiwana
kwadratu
po porodzie
Oj
Ej
różnicy
przedwczesnym oraz
i wartości
po porodzie o czasie
oczekiwanej
Tak
12
8
4
2
Pierworódki
Nie
19
16.5
2.5
3.78
Nie wiem
10
5.5
-4.5
3.68
Tak
4
8
-4
2
Wieloródki
Nie
14
16.5
-2.5
3.78
Nie wiem
1
5.5
-4.5
3.68
Wynik testu chi-kwadrat χ2
∑
12.12
p
Poziom istotności
0.002
Źródło: Badanie własne

Wyliczony za pomocą testu niezależności chi-kwadrat poziom istotności
(p=0,002) jest mniejszy od założonego (p=0,05). Na podstawie badań można
stwierdzić, że kobiety mają różny poziom wiedzy na temat składu pokarmu
kobiecego u matek dzieci urodzonych przedwcześnie i składu pokarmu dziecka
urodzonego w terminie porodu.
Tabela nr 7: Działania personelu podczas hospitalizacji
Czy personel umożliwiał?
Częsty kontakt z dzieckiem
Udział czynnościach pielęgnacyjnych
Kontakt „skóra do skóry”
Źródło: Badanie własne

Tak
48(80%)
45(75%)
33(55%)

Tak, ale w
niewielkim
stopniu
13(21.67%)

Nie
12(20)%
15(25%)
14(23.33%)

Podsumowanie
Zagadnienia dotyczące wiedzy i problemów związanych z karmieniem
naturalnym dziecka przedwcześnie urodzonego rzadko są tematami poruszanymi
w polskiej literaturze medycznej.
Badania własne pokazały, że mniej niż połowa badanych kobiet (48,33%) było
zadowolonych z otrzymanego od personelu medycznego wsparcia i informacji
o karmieniu piersią dziecka przedwcześnie urodzonego, ale 5% wskazała,
że otrzymana pomoc była wynikiem przede wszystkim ich pytań i próśb o pomoc.
Swoje niezadowolenie z personelu medycznego potwierdziło 46.67% badanych
kobiet. Wszystkie kobiety uważały, że personel medyczny powinien przekazywać
więcej informacji w zakresie postępowania w przypadku problemów laktacyjnych,
takich jak m.in. zastój pokarmu, obrzęk i zapalenie piersi, brodawki wklęsłe –
68.33% ankietowanych. Podobnie na temat odżywiania matek karmiących piersią
oraz tyle samo procent w zakresie technik przystawiania dziecka do piersi –
63.33%. Aż 41.67% kobiet.uważało, że personel medyczny powinien przykładać
większą wagę do edukacji w dziedzinie sposobów stymulacji laktacji, odciągania
pokarmu, jego przechowywania i posługiwania się laktatorem. Większość
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respondentek była świadoma zalet wynikających z karmienia naturalnego – jednak
36,67% wyraziło potrzebę, przekazywania przez personel medyczny w tym
aspekcie więcej informacji.
Pytania dotyczące praktyk szpitalnych wykazały, że personel medyczny nie
zawsze przedstawia instruktaż stymulacji laktacji łącznie z nauką odciągania
i przechowywania pokarmu. Tylko 55% kobiet potwierdziło wywiązywanie się
z tego obowiązku przez personel medyczny, 36.67% nie otrzymało powyższej
pomocy, a pozostała grupa kobiet wskazała, że otrzymały instrukcje postępowania
w tym zakresie w wyniku własnych pytań i próśb. Na podobnym poziomie
zaobserwowano pomoc i naukę w przystawianiu dziecka do piersi – pomoc
otrzymało 43.33% kobiet, brak pomocy dotyczył 41.67%. Natomiast pozostale
kobiety wskazały, że otrzymały wskazówki w tym zakresie w wyniku własnych
pytań i próśb o wsparcie.
Pytanie sprawdzające poziom wiedzy kobiet w zakresie różnic w składzie
pokarmu kobiecego w zależności od wieku ciążowego wykazało obecność dużego
deficytu wiedzy w tym aspekcie. Tylko 29.27% pierworódek wskazało, że pokarm
matki, która urodziła przedwcześnie różni się składem od pokarmu matki dziecka
urodzonego w terminie porodu. Blisko połowa respondentek – 46.34% nie było
tego świadoma i udzieliła błędnej odpowiedzi. Wśród wieloródek tylko 21.05%
kobiet wiedziało, że pokarm matki, która urodziła przedwcześnie różni się składem
od pokarmu kobiecego matki dziecka urodzonego w terminie. Odpowiedzi na
to pytanie nie znało 10 kobiet (24.39%). Znaczna liczba kobiet – 73.68% nie było
tego świadoma. Tylko jedna badana wieloródka 5.26% przyznała, że posiada brak
wiedzy w tej dziedzinie.
Kobiety, dla których dziecko przedwcześnie urodzone było kolejnym
dzieckiem posiadały większy poziom wiedzy na temat możliwości karmienia
piersią/pokarmem matki dziecka przedwcześnie urodzonego. Pokazuje to istnienie
niedostatecznej edukacji kobiet planujących i zachodzących w ciążę na temat
możliwych powikłań w przebiegu ciąży i wystąpieniu porodu przedwczesnego,
a tym samym brak dostępności informacji na temat możliwości karmienia piersią
lub pokarmem matki dziecka urodzonego przedwcześnie. Promowanie karmienia
naturalnego powinno skupiać się także na wyjaśnianiu możliwości i zalet karmienia
piersią w przypadku przedwczesnego urodzenia dziecka tak, aby każda kobieta
była przygotowana i świadoma, że w przypadku nieprawidłowego przebiegu ciąży
i porodu przedwczesnego ma możliwość karmienia dziecka własnym pokarmem.
Kobiety posiadały wiedzę na temat rekomendowanej konieczności karmienia
piersią i nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wieloródkami a pierworódkami,
jednak odpowiedzi dotyczące konkretnych przedziałów czasowych, podczas
których należy karmić piersią były zróżnicowane. Większość pierworódek – 34.15%
wskazało, że zaleca się karmienie naturalne przez około 6-8 miesięcy, najwięcej
wieloródek – 26.32% uważało, że zaleca się karmienie naturalne przez okres około
6 miesięcy. Odpowiedzi zawierały również opinie, że karmienie naturalne zaleca
się do roku lub dłużej i nie istnieje górna granica określająca moment odstawienia
dziecka od piersi – kobiety uważają to za indywidualną decyzję dostosowaną
do potrzeb matki i dziecka.
Wiele istotnych wniosków i obserwacji wynika z odpowiedzi kobiet
na dodatkowe nieobowiązkowe pytanie, w którym mogły podzielić się swoimi
opiniami. Niektóre kobiety wyrażały rozgoryczenie w stosunku do pewnych praktyk
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szpitalnych, które nie pozwoliły im na prawidłowy przebieg karmienia piersią
dziecka przedwcześnie urodzonego. Wskazywały, że miały trudności
w przystawianiu dziecka do piersi po powrocie do domu na skutek wcześniejszego
przyzwyczajenia dziecka do karmienia butelką ze smoczkiem, które miało miejsce
podczas hospitalizacji. Pojawiły się nawet opinie, że personel medyczny wręcz
zachęcał do karmienia mieszankami i nie potrafił pomóc w przypadku
pojawiających się problemów z naturalnym karmieniem oraz upominał, że
wyłączne karmienie piersią nie pozwoli matce na ocenę ilości przyjmowanego
przez dziecko pokarmu – zalecał dokarmianie substytutami mimo sprzeciwu matki.
Matki wyrażały zdanie, że należy kłaść większy nacisk na edukację personelu
medycznego pod względem profesjonalnej, medycznej wiedzy oraz nad
sposobami komunikacji i udzielania emocjonalnego wsparcia matkom dzieci
przedwcześnie urodzonych. Pojawiło się wiele opinii na temat przedmiotowego
traktowania kobiet, braku empatii i pomocy w zakresie karmienia piersią – personel
medyczny nie potrafił zachęcić kobiety do naturalnego karmienia a wręcz w wielu
przypadkach powoduje odwrotny skutek i brak motywacji u matek. Jedna z kobiet
przytoczyła sytuację, w której personel nie chciał przyjmować od niej niewielkiej
ilości odciągniętego mleka, mówiąc, że jest to zbyt mało, żeby dziecko się najadło.
Oprócz negatywnych opinii i wniosków matek pojawiły się także pozytywne
doświadczenia związane z przebiegiem karmienia naturalnego po porodzie
przedwczesnym. Część szpitali posiada doskonałe warunki i niezbędne zaplecze
medyczne, w którym kobiety mogą w spokojnych i komfortowych warunkach
odciągać i przechowywać pokarm. Inne szpitale mimo braku środków finansowych
i możliwości lokalowych starają się na miarę swoich możliwości wspierać
utrzymywanie laktacji, karmienie piersią i odciągniętym pokarmem matki
i umożliwiać bliski kontakt z dzieckiem. Bliskość matki i dziecka jest niezbędnym
elementem nawiązania więzi i rozpoczęcia laktacji u matki po porodzie
przedwczesnym. W przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie stanowi
to dużą trudność, jednak u 48 (80%) badanych kobiet personel medyczny
umożliwiał częsty kontakt z dzieckiem. Możliwość udziału w czynnościach
pielęgnacyjnych wcześniaka miało aż 45 (75%) kobiet.
Często dodatkowym problemem jest odległość miejsca zamieszkania matki
a szpitalem, w którym leczony jest wcześniak – utrudnia to codzienne przebywanie
przy dziecku, dowożenie odciągniętego pokarmu a tym samym zaburza przebieg
laktacji. Problem ten zaobserwowano u 22 (36.67%) badanych kobiet.
Kangurowanie, bliski kontakt skóra do skóry, mogą niwelować wiele z tych
problemów. W badanej grupie ponad połowa – 55% kobiet, miała możliwość
kangurowania. W niewielkim stopniu miało taką możliwość 13 (21.67%) kobiet,
natomiast 14 (23.33%) kobiet w ogóle nie doświadczyło bliskości z dzieckiem
przedwcześnie urodzonym.
Badania pokazują, że należy dbać o podnoszenie poziomu kompetencji
i wiedzy personelu medycznego w zakresie karmienia piersią dziecka
przedwcześnie urodzonego. Niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji w celu
przekazywania merytorycznej i profesjonalnej wiedzy, wskazówek i instrukcji jak
zapoczątkować i utrzymać laktację. Ważnym aspektem jest także umiejętność
podmiotowego i indywidualnego podejścia do każdej matki i dziecka, próba
zrozumienia jej problemów i niepokojów oraz właściwe udzielanie wsparcia
emocjonalnego, które jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu laktacyjnego.
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Wnioski badań własnych pokrywają się z przeprowadzonymi przez Szyber
i wsp. w grupie położnych, które wskazują, że personel medyczny zdaje sobie
sprawę z potrzeby podnoszenia kwalifikacji na temat laktacji i uważa, że
to odpowiednia wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pracowników służby
zdrowia może wpłynąć na prawidłowe przygotowanie i wsparcie kobiet karmiących
piersią. Z badań tych wynika, że położne pracujące w szpitalach, które posiadają
tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” mają wyższy poziom wiedzy w dziedzinie laktacji,
odczuwają także większe potrzeby poszerzania swojej wiedzy w tym obszarze.9
Analiza poziomu wiedzy kobiet na temat karmienia piersią zwraca uwagę, na
istnienie niedostatecznej edukacji kobiet planujących i zachodzących w ciążę na
temat możliwych powikłań w przebiegu ciąży i wystąpieniu porodu
przedwczesnego, a tym samym brak dostępności informacji na temat możliwości
karmienia piersią lub pokarmem matki dziecka urodzonego przedwcześnie.
Promowanie karmienia naturalnego powinno skupiać się także na wyjaśnianiu
możliwości i zalet karmienia piersią w przypadku przedwczesnego urodzenia
dziecka tak, aby każda kobieta była przygotowana i świadoma, że w przypadku
komplikacji w przebiegu ciąży i porodzie przedwczesnym ma możliwość karmienia
dziecka własnym pokarmem.
Wnioski
1. Poziom wiedzy kobiet o karmieniu naturalnym dzieci przedwcześnie
urodzonych jest bardzo zróżnicowany, istnieje duży deficyt wiedzy
w różnych obszarach, który może skutkować niskim wskaźnikiem
karmienia w Polsce.
2. Badane kobiety były zadowolone z uzyskanego wsparcia i pomocy
od personelu medycznego w zakresie karmienia piersią.
3. Kobiety oczekują od personelu medycznego większej edukacji o karmieniu
naturalnym w wielu obszarach.
Streszczenie
Wstęp: Karmienie naturalne warunkuje prawidłowy rozwój dziecka
urodzonego przedwcześnie. Niezbędnym elementem karmienia naturalnego
noworodka przedwcześnie urodzonego jest edukacja i wsparcie kobiet przez
personel medyczny.
Cel pracy: Głównym celem podjętych badań była ocena wiedzy o karmieniu
naturalnym kobiet rodzących przedwcześnie.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w okresie w 2014 r. w grupie
60 kobiet, rodzących przed ukończonym 37 tygodniem ciąży za pomocą –
dystrybucji autorskiego kwestionariusza ankiety anonimowej oraz drogą
elektroniczną.

9

B. Sztyber, E. Dmoch-Gajzlerska, Czy brak wiedzy jest nadal barierą utrudniającą zmiany postawy
personelu? http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Brak%20wiedzy_Sztyber.pdf (pobrano
2.06.2014 r.)
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Wyniki: Kobiety nie posiadają optymalnej wiedzy na temat karmienia
naturalnego. Personel medyczny starał się umożliwić bliski kontakt matki
z dzieckiem przedwcześnie urodzonym poprzez stosowanie kangurowania i udział
matki podczas codziennej pielęgnacji dziecka.
Wnioski: Niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
w celu przekazywania merytorycznej i profesjonalnej wiedzy, wskazówek
i instrukcji jak zapoczątkować i utrzymać karmienie piersią dziecka przedwcześnie
urodzonego.
Słowa klucze: karmienie piersią, dziecko przedwcześnie urodzone, poród
przedwczesny
Summary
Introduction:
Breastfeeding
determines
the
correct
development
of a prematurely born child. The education and support for mothers provided
by medical personnel is a crucial element of feeding a prematurely born infant.
Paper’s objective: The main aim of the study was to evaluate the knowledge
concerning breastfeeding in women, who gave birth prematurely.
Material and methods: The study was conducted in 60 randomly selected
mothers of preterm babies before the full 37 weeks of pregnancy using the test
method — distribution of copyright anonymous questionnaire and electronically
on pages that do not require login using a direct link to the anonymous
questionnaire created on www.ankietka.pl
Results: Women do not have sufficient knowledge about breastfeeding.
Medical personnel tried to allow close contact between mother and child
prematurely born through the use of Kangaroo Mother Care and participation in the
daily care of the child.
Conclusions: It is essential to improving the qualifications of medical staff
in order to provide technical and professional knowledge, tips and instructions
on how to initiate and maintain lactation baby born prematurely
Key words: breastfeeding, premature baby. preterm delivery
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WYPADKOWOŚCI (CZĘŚĆ II)

1. Wprowadzenie
Człowiek należy do zbioru systemów (układów) samodzielnych
(autonomicznych). Oznacza to, że posiada on zdolność sterowania samym sobą
i wpływania na otoczenie oraz jednocześnie ma zdolność przeciwdziałania utracie
tej sterowniczej zdolności. Jest po prostu generatorem oddziaływań. Jest on zdolny
do wywołania zmiany zarówno w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz – w jego
otoczeniu. Zatem człowiek jest zdolny do prowadzenia procesów, których istotą
jest zmiana stanu układu. Zmieniać może się jedynie poziom materii, energii lub/i
informacji w układzie. Nauka nie zna bowiem innych zmian. Wszystkie te
parametry, stanowiące o istocie procesu (zmiany) potrafimy mierzyć. Jednostką
ilości materii jest bowiem gram, jednostką ilości energii – dżul, a jednostką ilości
informacji jest bit. Zmiany energetyczne i materialne w każdym układzie zachodzą
równolegle i są w nauce poznane w najwyższym stopniu. Materia przemienia się w
energię i odwrotnie. Zawsze poprzedza je zmiana ilości informacji w układzie.1
Bardzo dobrze potrafimy mierzyć ilościowo przepływającą materię, energię, czy
nawet informację. Analiza ilościowa stanowi jednak tylko fragment opisu
rzeczywistości. Dopełnieniem opisu ilościowego zmiany stanu każdego układu jest
opis jakościowy tej zmiany. Jakościowy opis stanu materialnego układu znajduje
odzwierciedlenie w pojęciu czystości, czy stopnia jednorodności materii.
W przypadku opisu jakościowego stanu energetycznego, takim parametrem jest
egzergia. Opis jakościowy stanu informacyjnego układu jest nieco bardziej
skomplikowany i niestety najmniej rozpowszechniony. Teoria przepływu informacji
(komunikacji) jest bowiem stosunkowo nowa i najmniej rozbudowana. Twórcą
ilościowej teorii informacji jest Shannon.2 Twórcą jakościowej teorii informacji jest
Mazur.3 Obydwie te teorie są niezmiernie ważne, gdyż dotyczą każdego procesu
decyzyjnego, który jest procesem podstawowym i poprzedza każde ludzkie
działanie. Jego istotą jest zmiana stanu informacyjnego układu, która z kolei
wywołuje zmiany energetyczno-materialne w samym człowieku oraz w jego

M. Mazur, Jakościowa teoria informacji. Warszawa 1970
C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, Vol. 27,
1948, s. 379-423, 623-656
3
M. Mazur, Jakościowa…, op. cit.
1
2
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otoczeniu. Zmiany stanu informacyjnego układu są najmniej dostrzegalne,
natomiast wywołane przez nie zmiany energetyczno-materialne widzą wszyscy.
Widoczne zmiany energetyczno-materialne są jednak skutkiem, czy rezultatem
zmian informacyjnych.
Człowiek podejmuje przeciętnie około 100 000 decyzji dziennie, z tego decyzji
świadomych, to znaczy takich, w których cel jest przez człowieka uświadamiany –
około 1000. Tak więc część ludzkiego życia i działalności jest celowa. Cel jest
stanem, który działający człowiek pragnie osiągnąć w przyszłości. Stąd wszystko,
czego on świadomie dokonuje wiąże się z przewidywaniem przyszłości, stanu
nieznanego, którego osiągnięcie jest tylko prawdopodobne. W tym przewidywaniu
dysponuje on trzema i tylko trzema narzędziami poznania. Są to: wyobraźnia,
wiara i rozum. Ich wytworami są trzy dziedziny (zbiory informacji) ludzkiego
poznania, czyli odpowiednio: sztuka, filozofia i nauka.4 Nauka oparta jest na
fundamencie dowiedzionych twierdzeń i jest źródłem informacji najbardziej
wiernych, co nie oznacza, że są to informacje wierne. Człowiek chcąc racjonalnie
przewidywać przyszłość, stworzył sobie w tym celu różnorodne narzędzia, które
nazywane są narzędziami prognostycznymi. Prognozowanie jest procesem
w wyniku którego otrzymujemy ilościowy opis stanów przyszłych uzyskany
metodami naukowymi. Podobnie jak ma to miejsce w teorii informacji,
prognozowanie również dzielone jest na ilościowe i jakościowe.
Wykorzystuje się w nim szereg różnorodnych narzędzi, głównie
statystycznych.5 Jednocześnie można zaobserwować zjawisko niskiej skuteczności
wszelkiego rodzaju prognoz, co jest szczególnie widoczne w ekonomii.6 Na drogę,
jaką pokonuje każdy układ od stanu obecnego do przyszłego ma bowiem wpływ
szereg nieprzewidywalnych w stanie teraźniejszym okoliczności lub zdarzeń
określanych mianem losowych, których źródłem jest najczęściej otoczenie.
Ponadto w większości przypadków prognozy są istotne tylko w momencie
ich tworzenia, a wtedy prognosta dysponuje jedynie szacunkowym błędem
prognozy. Stąd ważnym elementem procesu prognozowania powinna być
weryfikacja prognoz uwzględniająca ich konfrontację z danymi rzeczywistymi już
na etapie prognozowania.
Wskaźniki wypadkowości w budownictwie są wyższe niż w innych dziedzinach
gospodarki. Wprawdzie maleją one w większym tempie, niż w pozostałej jej części
(część I niniejszej pracy, rys. 1), ale tempo tego spadku nie może być uznane
za zadowalające. Skutki tych wypadków mają bowiem nie tylko swój wymiar
społeczny, ale przede wszystkim ekonomiczny.7 W ostatnich latach szczególną
rangę przywiązuje się do zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną pracy,
co znalazło wyraz choćby w wypracowaniu przez różnorodne międzynarodowe
organizacje i stałym rozbudowywaniu przez nie standardów ochrony pracy ISO
serii 18000.8 Istotnym ich aspektem jest bezpieczeństwo ludzi w toku i procesie

4

M. Mazur, Cybernetyka i charakter. Warszawa 1999
W. Oktaba, Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Warszawa 1971
B. Guzik (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. Poznań 2000
7
Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa
2014
8
J. Obolewicz, Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Warszawa 2012; B. Rączkowski, BHP
w praktyce. Gdańsk 2014
5
6
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pracy, które warunkuje ich zdrowie, a nawet życie, a to z kolei ma wymiar nie tylko
prakseologiczny, ale także moralny.
Proces prognostyczny przebiega według ściśle określonego algorytmu
postępowania.9 Rozpoczyna się od sformułowania zadania prognostycznego oraz
zebrania danych, po czym po ich analizie dokonuje się wyboru metody
prognozowania. Następnie dokonuje się konstrukcji prognozy i szacuje się jej
niepewność. W końcu podejmuje się decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
W ocenie niepewności prognoz znajdują zastosowanie różnorodne wskaźniki,
wśród których najczęściej stosowany jest błąd względny procentowy prognozy.
Dane dotyczące wskaźników wypadkowości tworzą szereg czasowy. Szeregi
czasowe tworzone są przez dane historyczne, rzeczywiste i są jednym
z ważniejszych i wiarygodnych źródeł danych prognostycznych.10 Wyróżnia się
w nich składową systematyczną, która jest efektem oddziaływań przyczyn
głównych na zmienną prognozowaną oraz składową przypadkową nazywaną
też składnikiem losowym.11 Stały poziom zmiennej prognozowanej występuje, gdy
w szeregu czasowym nie pojawia się trend ani wahania okresowe.
Identyfikację składowej systematycznej szeregu czasowego umożliwia między
innymi sporządzenie wykresu danych statystycznych. Polecanym przez
prognostów narzędziem do tego celu jest również test korelacji Pearsona.12
W procesie prognostycznym, w którym występuje trend i wahania
przypadkowe stosuje się często modele wygładzania wykładniczego,
a w prognozowaniu krótkoterminowym liniowy model wygładzania wykładniczego
Holta.13
Przewidywanie ilości i skutków wypadków w pracy jest ważne zarówno
dla całości gospodarki jak i dla poszczególnych firm produkcyjnych, gdyż
koszty społeczne i ekonomiczne wypadków ponosimy wszyscy. W oparciu
o to przewidywanie funkcjonuje cała branża ubezpieczeniowa. Cała jej działalność
polega na nieustannym szacowaniu ryzyka wystąpienia wypadku i jego skutków,
co wiąże się często dla konkretnych firm tej branży z koniecznością wypłaty
niemałych odszkodowań. Również pozostałe firmy, w tym budowlane, muszą
szacować ryzyko występowania wypadków w pracy, gdyż dla nich stanowi
to koszty ich działalności. Tak więc każda firma staje przed swoistym dylematem
decyzyjnym. Dla firm ubezpieczeniowych ten dylemat polega na odpowiedzi
na pytanie: czy wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki wypadków i jeżeli tak,
to za jaką cenę. Przed pozostałymi firmami staje de facto konieczność odpowiedzi
na to samo pytanie. Problematyka wypadków w pracy ma więc ścisły wymiar
ekonomiczny. Ubezpieczenie siebie lub innych ludzi jest takim samym aktem
wymiany jak wszystkie inne. Jest ono zawsze korzystne dla obu stron tego aktu
wymiany wyłącznie wtedy, gdy jest dobrowolne.14 We współczesnej Polsce
ubezpieczenia od skutków pewnych zdarzeń są jednak obowiązkowe. Należą

M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa 1997
G.E.P. Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych. Warszawa 1983
P. Newbolt, Statistics for Business and Economics. Englewood Cliffs 1984
12
P. Dittmann, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Poznań 2008; C. Domański, Testy statystyczne.
Warszawa 1990
13
P. Dittmann, Prognozowanie…, op. cit.
14
L. Rydzak, Sterowanie systemem rynek. Lublin 2014
9

10
11
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do nich na przykład ubezpieczenia od wypadków komunikacyjnych. Ponadto każda
płaca, każdego pracownika obciążana jest składką na fundusz wypadkowy, będący
częścią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W branży budowlanej, podobnie jak
w innych nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczania pracowników.
Wiele firm budowlanych jednak tego dokonuje samodzielnie, racjonalnie szacując
koszty ewentualnych wypadków. Ponadto znanym od lat problemem tej branży
są stosunkowo duże rozmiary w niej tzw. szarej strefy, czyli dużego udziału
w niej pracowników nieubezpieczonych. Bank Światowy szacuje rozmiary szarej
strefy w Polsce na około 30%. Skądinąd wiadomo, że branża budowlana należy
do tej strefy w większym stopniu niż inne.
Z jednej strony doświadczenie historyczne uczy, że prewencja jest mniej
kosztowna niż likwidacja skutków wypadków, a z drugiej strony wiadomo, że
wypadki w pracy jednak zdarzają się. Stąd stajemy przed bardzo ważnym
pytaniem: czy wypadek w pracy, albo wypadkowość w pracy można przewidzieć
metodami naukowymi.
W trakcie opracowywania przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tematyki
wypadków przy pracy w budownictwie (część I niniejszej pracy), ich przyczyn
i skutków zaobserwowano, że brakuje prac naukowych, w których badacze
podejmowaliby zadanie konstrukcji prognoz wskaźników wypadkowości
i sprawdzenia ich skuteczności ex-post, w konfrontacji z danymi rzeczywistymi.
2. Cel pracy
W pracy podjęto próbę prognozowania wskaźników wypadkowości ogółem
(wo) i w budownictwie (wb), a następnie wskaźników wypadkowości wypadków
śmiertelnych ogółem (wśo) i ciężkich ogółem (wco) oraz wskaźników wypadkowości
wypadków śmiertelnych w budownictwie (wśb) i wskaźników wypadkowości
wypadków ciężkich w budownictwie (wcb) i oceny tych prognoz ex-post.
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości i skuteczności prognozowania
wskaźników wypadkowości z wykorzystaniem liniowego modelu wygładzania
wykładniczego Holta. Oceny prognoz dokonano ex-post dwukierunkowo,
po pierwsze dysponując rzeczywistymi wskaźnikami wypadkowości ogłoszonymi
przez GUS, a po drugie korzystając z wartości tych wskaźników wynikających
z wygładzania wykładniczego szeregów czasowych. Jako miarę skuteczności
procesu prognozowania wybranych wskaźników przyjęto różnicę pomiędzy
błędami względnymi rzeczywistymi (PER) i szacunkowymi (PES) konstruowanych
prognoz.
3. Metodyka
Jako dane prognostyczne wykorzystano wskaźniki wypadkowości wypadków
ogółem (wo) i w budownictwie (wb), wypadków śmiertelnych i ciężkich ogółem (wśo,
wco) i w budownictwie (wśb, wcb), określane według metodologii GUS z lat 19992013. Proces prognostyczny przeprowadzono wykorzystując funkcje pakietu
Statistica 7.0.
W ramach pracy przeprowadzono następujące analizy:
1. poszukiwanie obserwacji odstających i ekstremalnych z użyciem wykresu
ramka – wąsy,
2. sporządzenie macierzy korelacji w wyniku przeprowadzonego testu
korelacji liniowej Pearsona,
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3. sporządzenie wykresów szeregów czasowych utworzonych z wybranych
wskaźników wypadkowości,
4. dokonanie prognozowania wybranych wskaźników za pomocą liniowego
modelu wygładzania wykładniczego Holta,
5. przeprowadzenie oceny ex-post każdej z uzyskanych prognoz, poprzez
obliczenie względnych błędów (PE) każdej z nich.
W ramach pracy przeprowadzono badania według następującego schematu:
1. na podstawie opublikowanych przez GUS danych, dotyczących
wskaźników wypadkowości:
a. z lat 1999-2006 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2007,
b. z lat 1999-2007 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2008,
c. z lat 1999-2008 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2009,
d. z lat 1999-2009 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2010,
e. z lat 1999-2010 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2011,
f. z lat 1999-2011 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2012,
g. z lat 1999-2012 prognozowano wybrane wskaźniki wypadkowości
na rok 2013,
2. dla każdej z prognoz obliczano ich względne błędy (Percentage Error)
ex-post, względem rzeczywistych wskaźników wypadkowości z lat 20072013 podanych przez GUS (PER) oraz względem wartości szacunkowych
tych wskaźników, wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu
czasowego przez nie utworzonego (PES).15
4. Wyniki badań
W
wyniku
przeprowadzonej
identyfikacji
obserwacji
odstających
i ekstremalnych poprzez sporządzenie wykresów danych prognostycznych ramka
– wąsy stwierdzono, że takich obserwacji nie ma.
Dane prognostyczne zaprezentowano na rys. 1. Na rys. 1a przedstawiono
wartości wskaźnika wypadkowości ogółem (wo) i ogółem w budownictwie (wb)
w kolejnych latach. Na rys. 1b pokazano zmiany wskaźników wypadkowości
wypadków śmiertelnych ogółem (wśo) i w budownictwie (wśb) w latach 1999-2013,
a na rys. 1c – zmiany wskaźników wypadkowości wypadków ciężkich ogółem
(wco) i w budownictwie (wcb) w tych samych latach. Wszystkie badane wskaźniki
wypadkowości ogółem i w budownictwie wykazują trend spadkowy, przy czym
wskaźniki, dotyczące branży budowlanej wykazują większą dynamikę tego spadku
niż wskaźniki ogółem.

15

P. Dittmann P., Prognozowanie…, op. cit.
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Rysunek nr 1: Zmiany wybranych wskaźników wypadkowości ogółem
i w budownictwie w latach 1999-2013: a – wskaźniki wypadkowości ogółem (wo)
i w budownictwie (wb), b – wskaźniki wypadkowości wypadków śmiertelnych ogółem (wśo)
i w budownictwie (wśb), c – wskaźniki wypadkowości wypadków ciężkich ogółem (wco)
i w budownictwie (wcb)
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W tabeli nr 1 zaprezentowano macierz korelacji powstałą w toku
prowadzonych analiz z wartościami współczynników korelacji między
analizowanymi szeregami liczbowymi z zaznaczeniem korelacji istotnych
na poziomie istotności =0,05. Tylko wskaźnik wypadkowości ogółem (wo) nie
wykazywał istotnych korelacji w analizowanym okresie, co oznacza brak trendu
w szeregu czasowym tej zmiennej. Mimo tego, że w tej sytuacji należałoby
zaprzestać prowadzenia procesu prognozowania tej zmiennej, jej prognozowania
nie zaniechano. Poszczególne wskaźniki wypadkowości wykazywały również
istotne korelacje wzajemne.

wśo
wśb
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Tabela nr 1: Macierz korelacji wskaźników wypadkowości
współczynników korelacji i oznaczeniem korelacji istotnych (*)

z

wartościami

Korelacje (wskaźniki wypadkowości)
Oznaczone (*) współczynniki korelacji są istotne z p<0,05, n=15
Zmienna
(Braki danych usuwano przypadkami)
rok
wo
wśo
wco
wb
wśb
wcb
rok
1,00
-0,10
-0,83*
-0,97*
-0,70*
-0,58*
-0,74*
wo
-0,10
1,00
0,45
0,26
0,74*
0,46
0,49
wśo
-0,83*
0,45
1,00
0,85*
0,84*
0,73*
0,76*
wco
-0,97*
0,26
0,85*
1,00
0,78*
0,68*
0,84*
wb
-0,70*
0,74*
0,84*
0,78*
1,00
0,75*
0,84*
wśb
-0,58*
0,46
0,73*
0,68*
0,75*
1,00
0,75*
wcb
-0,74*
0,49
0,76*
0,84*
0,84*
0,75*
1,00
* korelacje istotne

Analizując dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia testu Pearsona należy
zauważyć, że jedynie wskaźnik wypadkowości ogółem (wo) nie wykazywał
istotnego współczynnika korelacji w badanych latach. Współczynnik korelacji dla
wskaźnika wypadkowości wypadków śmiertelnych w budownictwie (wśb) był z kolei
stosunkowo niski (0,58), chociaż istotny. Współczynniki korelacji dla wskaźników
wb i wcb kształtowały się na poziomie średnim (0,70-0,74). Natomiast w przypadku
wskaźników wśo i wco współczynniki korelacji były bardzo wysokie (0,83-0,97).
Dane uzyskane w procesie prognozowania wszystkich wybranych
wskaźników za pomocą liniowego modelu wygładzania wykładniczego Holta wraz
z wartościami błędów względnych PER oraz PES tych prognoz, stanowiących ich
ocenę ex-post, przedstawiono na rys. 2-3.
Na rys. 2 zaprezentowano graficzny obraz przebiegu procesu prognozowania
wskaźników wypadkowości ogółem, a na rys 3 – w budownictwie. Rys. 2a, 2c i 2e
(oraz odpowiednio 3a, 3c, 3e) prezentują przebiegi zarówno zmian danych
prognostycznych w czasie jak też przebiegi zmian wartości poszczególnych
wskaźników
wypadkowości
uzyskanych
w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania prognostycznego. Na rys. 2b, 2d oraz 2f (i odpowiednio 3b, 3d, 3f)
przedstawiono zmiany wartości błędów względnych prognoz obliczanych
względem rzeczywistej, faktycznej wartości wskaźników wypadkowości podanej
przez GUS (PER) oraz względem wartości tych wskaźników wynikających
z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego przez nie utworzonego (PES).
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Rysunek nr 2: Graficzny obraz przebiegu procesu prognozowania wskaźników
wypadkowości ogółem: a – wartości wskaźnika wypadkowości ogółem (wo) oraz jego
wartości prognozowanej (wop), b – wartości błędu rzeczywistego (PER) i szacunkowego
(PES) prognozy wo, c – wartości wskaźnika wypadkowości wypadków śmiertelnych ogółem
(wśo) oraz jego wartości prognozowanej (wśop), d – wartości błędu rzeczywistego (PER)
i szacunkowego (PES) prognozy wśo, e – wartości wskaźnika wypadkowości wypadków
ciężkich ogółem (wco) oraz jego wartości prognozowanej (wcop), f – wartości błędu
rzeczywistego (PER) i szacunkowego (PES) prognozy wco
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Rysunek nr 3: Graficzny obraz przebiegu procesu prognozowania wskaźników
wypadkowości w budownictwie: a – wartości wskaźnika wypadkowości w budownictwie
ogółem (wb) oraz jego wartości prognozowanej (wbp), b – wartości błędu rzeczywistego
(PER) i szacunkowego (PES) prognozy wb, c – wartości wskaźnika wypadkowości wypadków
śmiertelnych w budownictwie (wśb) oraz jego wartości prognozowanej (wśbp), d – wartości
błędu rzeczywistego (PER) i szacunkowego (PES) prognozy wśb, e – wartości wskaźnika
wypadkowości wypadków ciężkich ogółem (wcb) oraz jego wartości prognozowanej (wcbp),
f – wartości błędu rzeczywistego (PER) i szacunkowego (PES) prognozy wcb
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Trendy zmian wartości rzeczywistych i prognozowanych wskaźników
wypadkowości są we wszystkich badanych przypadkach zbieżne. Natomiast trendy
zmian wartości rzeczywistych i szacunkowych błędów względnych są rozbieżne.
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że podczas, gdy błędy szacunkowe prognoz
wykazują trend malejący wraz ze wzrostem ilości obserwacji, to błędy rzeczywiste,
z wyłączeniem błędów wskaźnika wypadkowości wo wykazują trend rosnący.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyprowadzić następujące
wnioski:
1. do algorytmu postępowania prognostycznego wskaźników wypadkowości
należy włączyć obliczanie rzeczywistych błędów PER, a nie tylko
szacowanych błędów PES prognoz,
2. największa obserwowana różnica pomiędzy wartościami błędów
rzeczywistych PER i szacunkowych PES sięgała 70%, a przypadków,
w których różnica ta przekroczyła 50% było kilka,
3. najlepsze efekty dało prognozowanie wskaźników wypadkowości ogółem
i ogółem w budownictwie. Wartości błędów PER i PES nie przekraczały
w tych przypadkach 20%.
4. proces prognozowania wskaźników wypadkowości w budownictwie
przeprowadzony z włączeniem badania rzeczywistego błędu względnego
prognoz (PER) do procedury jego prognozowania wskazał, że jest to
niezbędne dla realnej oceny prognozy poziomu wskaźników wypadkowości
w branży budowlanej.
Streszczenie
W pracy dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości ogółem,
oraz w budownictwie, a ponadto wskaźników wypadkowości wypadków
śmiertelnych i ciężkich ogółem i w budownictwie. Wykorzystano dane GUS. Proces
prognostyczny przeprowadzono za pomocą liniowego modelu wygładzania
wykładniczego Holta. Prognozy oceniono ex-post wyznaczając ich względne błędy
procentowe. Błędy te obliczano względem wartości rzeczywistych wskaźników
wypadkowości ogłaszanych przez GUS oraz względem wartości szacunkowych
tych wskaźników, wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz
wskaźników wypadkowości mogą sięgać nawet 70%, przy błędach liczonych
względem wartości szacunkowych na poziomie około 5%. Z tak wysokich różnic
tych błędów wynika postulowana w pracy propozycja włączenia analizy błędów
względnych rzeczywistych prognoz do algorytmu procesu prognozowania
wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej
wiarygodną.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, budownictwo, wypadki w pracy, wskaźnik
wypadkowości, prognozowanie
Summary
The aim of this paper was to forecast the total accident rate, accident rate
in construction, total fatal accident rate, fatal accident rate in construction, total
serious accident rate and serious accident rate in construction. The data of Polish
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Central Statistical Office was used as a source data and the Holt’s linear trend
method was used as a tool in forecasting process. The results were evaluated
ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors.
The differences between this percentage errors reached even 70%. In conclusions
of a research, there is a proposal to connect forecasting procedure an analyse
of this real and statistical percentage errors. This makes the accident’s risk
analysis more credible.
Key words: safety, construction, accidents at work, accident rate, forecasting
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Zbigniew NADOLNY
Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ODDZIAŁYWANIE POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO
NA ORGANIZMY ŻYWE
1. Wprowadzenie
Pole elektryczne i magnetyczne na przełomie ostatnich kilkudziesięciu
lat wywołuje jednoznacznie negatywnie reakcje wśród szeroko rozumianej opinii
publicznej. Istnieje niezliczona liczba artykułów świadczących o negatywnych
skutkach oddziaływania pola na organizmy żywe. Warto jednak odnotować, że do
lat 70. ubiegłego wieku pole elektryczne i magnetyczne nie budziły żadnych
negatywnych skojarzeń.
Pierwsze
poważne
badania,
dotyczące
możliwości
negatywnego
oddziaływania pola na organizmy żywe, zostały wymuszone intensywnym
rozwojem prac pod napięciem, który miał miejsce na początku lat 60. XX wieku.
Jednakże przełom w postrzeganiu pola, zwłaszcza magnetycznego, jako czynnika
negatywnie oddziaływującego na organizmy żywe, miał miejsce w roku 1979, wraz
z opublikowaniem wyników badań N. Weitheimer’a i E. Leeper’a, w których opisują
oni większą od przeciętnej zachorowalność na białaczkę wśród dzieci, wywołaną
prawdopodobnie bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia względem miejsca
ich zamieszkania. Od tego czasu notuje się intensywny rozwój badań, na różnych
poziomach, nad wpływem pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy
żywe.
Należy dodać, że badania nad wpływem pola na organizmy żywe
są zagadnieniem dość trudnym, ponieważ granice indywidualnego odczuwania
pola przez ludzi zaczynają się dopiero od 100 kV/m i 10 kA/m, a obecność zwierząt
dopiero w polu o natężeniu 500 kV/m może być przyczyną śmierci spowodowanej
jednak nie bezpośrednim oddziaływaniem pola, lecz porażeniem prądem.1
2. Skutki oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego
2.1. Wiadomości podstawowe
Skutki oddziaływania zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego
podzielić można na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie na termiczne
i nietermiczne. Te ostatnie podzielić można na natychmiastowe, w postaci
wyindukowanego prądu w ciele człowieka i dostrzegalne po dłuższym okresie,
będące wynikiem uszkodzonych struktur biologicznych.2

1

A.S. Farag, Impact of electromagnetic fields management on the design of 500 kV transmission
lines, IX International Symposium on High Voltage Engineering, Graz, Austria 1995; A.H. Hamza,
A. Mahmoud Shaher, M.Ghania Samy, Evaluation of human exposure to magnetic fields under
live line maintenance conditions, XIII International Symposium on High Voltage Engineering. Holandia
2003; S. Szmigielski, E. Sobiszewska, Współczesne poglądy na ryzyko nowotworowe pól
magnetycznych 50 Hz w świetle wyników międzynarodowych programów naukowych, Konferencja
Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003
2
H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. Poznań 1996
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2.2. Efekt termiczny
Najlepiej poznanym, z medycznego punktu widzenia, efektem oddziaływania
zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego jest efekt termiczny, istotą którego
jest wzrost temperatury ciała do poziomu mogącego wywołać nieodwracalną
koagulację białka. Najbardziej narażone na ten efekt są partie ciała znajdujące
się najbliżej źródła pola, jak skóra, czy kończyny oraz te partie ciała, które
charakteryzują się słabą cyrkulacją krwi, jak soczewka oka, czy woreczek żółciowy.
Dowodem na to mogą być doniesienia mówiące o przypadkach zaćmy i zmętnienia
oka wśród operatorów radarów.
Efekt termiczny jest skutkiem obecności pola o stosunkowo wysokiej
częstotliwości, przedział której zaczyna się od wartości 0,3 GHz. Miarą określającą
intensywność tego pola jest gęstość mocy, jednostką której jest W/m2.
Nie stwierdzono występowania efektu termicznego wywołanego obecnością pola
o niższej częstotliwości. Na tej podstawie można stwierdzić, że linia wysokiego
napięcia, o częstotliwości zaledwie 50/60 Hz, nie powinna być postrzegana jako
źródło tego typu zagrożenia.
Na podstawie wielu badań stwierdzono, że efekt termiczny występuje
w obecności pola o gęstości powyżej 100 W/m2. Natomiast poniżej wartości
10 W/m2 pojawienie się tego efektu jest mało prawdopodobne. W wielu krajach
efekt termiczny stanowi główne kryterium doboru wartości dopuszczalnej gęstości
mocy. Przykładem tego mogą być Stany Zjednoczone, gdzie wartość
dopuszczalna równa jest właśnie 100 W/m2. Największe kontrowersje w zakresie
pola o stosunkowo wysokiej częstotliwości budzą dziś telefony komórkowe.
Nie stwierdzono wyraźnego ich wpływu na pojawienie się efektu termicznego.
Na podstawie licznych badań dowiedziono, że telefony komórkowe są źródłem
pola o gęstości mocy rzędu kilku W/m2 w przypadku starszych modeli, oraz poniżej
1 W/m2 w przypadku modeli telefonów używanych obecnie.3
2.3. Efekt w postaci wyindukowanego prądu
Kolejnym wyznacznikiem bezpiecznego poziomu zmiennego pola
elektrycznego i magnetycznego jest gęstość prądu w ciele człowieka,
wyidukowanego na skutek obecności pola. Zdaniem wielu autorów oraz
międzynarodowej organizacji ICNIRP (ang. International Commission on Non –
Ionizing Radiation Protection), gęstość ta nie powinna przekraczać wartości
10 mA/m2, ponieważ przekroczenie jej może zakłócić działanie centralnego
systemu nerwowego.
Warto dodać, że natężenie pola elektrycznego o wartości 10 kV/m
i częstotliwości 50 Hz (wartość dopuszczalna w Polsce) wywołuje przepływ prądu
o gęstości zaledwie 0,53 mA/m2, a magnetycznego o natężeniu 60 A/m (wartość
dopuszczalna w Polsce) przepływ prądu o gęstości 0,48 mA/m2. Można zatem

3

B. Chazan, Teratological and developmental effect of long – term exposition to low – level and thermal
microwave fields of pregnant mice, Conference Biological effect of electromagnetic fields. Bierutowice
1980; E. Grudziński, H. Trzaska, Electromagnetic field measurements for environment protection
purpose, Konferencja Biological effect of electromagnetic fields, Bierutowice 1980; E. Martinez, Effects
of magnetism on living organism, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie
Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze AGROLASER 2003. Lublin 2003; H. Trzaska,
Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim. Warszawa-Wrocław 1998
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stwierdzić, że pod względem dopuszczalnej wartości gęstości prądu, polskie
przepisy są niesłychanie restrykcyjne. Dopuszczalne wartości natężenia pola
elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz mogą wywołać przepływ
prądu o gęstości dwudziestokrotnie mniejszej od dopuszczalnej.4
Gęstość prądu, wyindukowanego w ciele człowieka, stanowi jedną z chętniej
symulowanych komputerowo wielkości fizycznych. Na podstawie znajomości
parametrów elektrycznych różnych partii ciała człowieka, oraz znajomości
wartości zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości
50 Hz, uzyskanych na drodze ich pomiaru pod linią wysokiego napięcia, z dużą
dokładnością można określić wartość gęstości prądu. W ramach symulacji
komputerowej postać człowieka odzwierciedla się zazwyczaj bryłą sferoidalną,
co znacznie ułatwia i skraca proces obliczeniowy. Istotnym parametrem, mającym
wpływ na wartość gęstości prądu, jest konduktywność ciała ludzkiego, która
ma średnią wartość około 0,7 S/m. Niestety, w wielu różnych publikacjach
podawane są różne jej wartości, przykładem czego może być konduktywność
serca, która według różnych źródeł równa jest od 0,08 do 0,70 S/m.
Na podstawie symulacji komputerowej obliczono, że gęstość prądu, jaki
wyindukuje się pod linią na napięcie 380 kV (I=700 A), ma dla poszczególnych
partii ciała następujące wartości:
- głowa 0,046 mA/m2,
- łokieć 0,020 mA/m2,
- brzuch 2,800 mA/m2,
- pas 0,018 mA/m2,
- nogi 0,007 mA/m2.
Jak widać, żadna z powyższych wartości nie przekroczyła dopuszczalnej,
tj. 10 mA/m2.
Na podstawie innych badań, obliczono gęstość prądu w przypadku linii
na napięcie 400 kV, osobno rozpatrując gęstość prądu wywołanego obecnością
pola elektrycznego i pola magnetycznego. Natężenie pola elektrycznego, przyjęte
do obliczeń, miało wartości z zakresu od 1,9 do 9,9 kV/m, a magnetycznego
od 0,39 do 7,36 A/m, co odpowiada wartościom rzeczywistym w różnych miejscach
pod linią 400kV. Obliczona gęstość prądu, wywołana obecnością zmiennego pola
elektrycznego, równa była od 0,37 do 1,90 mA/m2, a magnetycznego od 0,0016
do 0,0300 mA/m2. Na tej podstawie można stwierdzić, że przebywanie pod linią
400 kV nie wywołuje wyindukowania się prądu w ciele ludzkim o gęstości
przekraczającej wartość dopuszczalną 10 mA/m2.
Innym istotnym wnioskiem, bazującym na wyżej przytoczonych obliczeniach,
jest fakt, że pole magnetyczne, źródłem którego jest linia wysokiego napięcia,
wywołuje przepływ prądu w ciele człowieka o gęstości sto razy mniejszej od tej,
jaka jest skutkiem obecności pola elektrycznego. Jest to bardzo ważne

4

R. Bottauscio, R. Conti, Magnetically and Electrically induced currents in human body models by ELF
electromagnetic fields, X International Symposium on High Voltage Engineering, Quebec. Kanada
1997; R. Conti, Live – line maintenance works – characterization of human exposure to 50 Hz electric
and magnetic fields in view of a correct formulation of occupational protective standards, International
Conference on Live Maintenance. Madryt, Hiszpania 2000; T. Matsumoto, Effect of concurrent ELF
electric and magnetic field on induced current density in biological model in the vicinity of the ground,
XI International Symposium on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka Brytania 1999
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stwierdzenie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że pole magnetyczne znacznie
trudniej ekranować w porównaniu z polem elektrycznym.
Dodatkowo należy pamiętać, że skóra ludzka jest materiałem stosunkowo
dobrze przewodzącym elektrycznie, co dobrze świadczy o jej właściwościach
ekranujących, tzn. zabezpieczających ciało ludzkie przed przedostawaniem się
w jego wnętrze zewnętrznego pola elektrycznego. Niestety, wysoka przewodność
skóry ludzkiej nie chroni już wnętrza ciała przed polem magnetycznym.
Na marginesie można dodać, że ciało owadów, w odróżnieniu od ludzkiego,
pokryte jest chitynowym pancerzem o stosunkowo niskiej przewodności
elektrycznej, a więc o słabych właściwościach ekranujących przed polem
elektrycznym. Z tego też względu niektóre owady, jak trzmiele czy pszczoły są
bardzo wrażliwe na obecność pola elektrycznego.
Inną, ważną informacją jest stwierdzenie, że prąd wyindukowany w obecności
zmiennego pola magnetycznego o natężeniu od 12 A/m może zakłócić pracę
rozrusznika serca. Z tego też względu Światowa Organizacja Zdrowia WHO
(ang. Word Heath Organisation) zaleca by osoby z takimi urządzeniami ze
szczególną ostrożnością i zapobiegliwością podchodziły do wszelkiego rodzaju
źródeł pola.5
2.4. Efekty po długotrwałym oddziaływaniu pola
Najwięcej kontrowersji budzi zmienne pole elektryczne i magnetyczne jako
czynnik mogący być przyczyną nowotworów. Istnieje mnóstwo publikacji na ten
temat, traktujących zwłaszcza zmienne pole magnetyczne jako przyczynę różnych
zaburzeń i schorzeń, w tym szczególnie nowotworów.6
Badania medyczne dotyczące oddziaływania zmiennego pola elektrycznego
i magnetycznego na organizmy żywe, przeprowadza się w wielu płaszczyznach.
Zaliczyć do nich można badania typu in vitro (i), polegające na wydzieleniu komórki
DNA a następnie obserwowaniu, w warunkach hermetycznych, wpływu pola na
komórki DNA; in vivo (ii), polegające na badaniu wpływu pola na zwierzęta;
laboratoryjne przeprowadzane na ochotnikach (iii); oraz epidemiologiczne
przeprowadzane na odpowiedniej populacji ludzi, która w większym stopniu
wystawiona jest na działanie pola (iv). Niestety, wszystkie te rodzaje badań
posiadają pewne wady.
Badania typu in vitro (i) pozbawiają możliwości wykorzystania całego arsenału
naturalnych mechanizmów obronnych, jakimi dysponują organizmy żywe,
ponieważ w badaniach tych udział biorą tylko wyselekcjonowane komórki DNA.

5

6

M.A. Abd-Allah, Magnetic field-induced currents in human body in the proximity of power lines,
XIII International Symposium on High Voltage Engineering, Delft, Holandia 2003; S. Reivonen, Internal
currents in a human body with spheroidal model in 400 kV switching substation, XI International
Symposium on High Voltage Engineering, Londyn, Wielka Brytania 1999; H. Tarao, N. Hayashi,
K. Isaka, Characteristics of ELF magnetically induced current inside biological model with statistically
distributed conductivities, XII International Symposium on High Voltage Engineering, Bangalore, Indie
2001
T. Connor, H.J. Koch, General aspects of electromagnetic fields for high voltage systems,
XIII International Symposium on High Voltage Engineering, Delft, Holandia 2003; E. Engelmann,
J. Kindersberger, Magnetic field stress during live working in high voltage transmission lines,
International Conference on Live Maintenance ICOLIM-2000, Madryt, Hiszpania 2000; M. Souques,
J. Lambrozo, M. Plante, Electromagnetic fields and health, CIGRE session, Work Group 36.06., 2000
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Do mechanizmów tych, jakie wykształciły się na drodze ewolucji człowieka,
zaliczyć można mechanizm adaptacyjny (przystosowawczy), kompensacyjny
(wyrównawczy), czy regenerujący (naprawczy).
Z kolei wyniki badań na zwierzętach (ii) trudno jest bezpośrednio przenieść na
człowieka z powodu innej budowy ciała i innego systemu odpornościowego.
Badania na ochotnikach (iii) mają ten minus, że dotyczą grupy osobników,
które tylko w czasie eksperymentu poddane są oddziaływaniu pola.
Natomiast badania epidemiologiczne (iv) na odpowiedniej populacji ludzi są
praktycznie niemożliwie do przeprowadzenia z tego względu, że populacja taka
praktycznie nie istnieje.7
Na całym świecie analiza wpływu zmiennego pola elektrycznego
i magnetycznego jest tematem szeroko zakrojonych badań, mimo wielu problemów
dotyczących prawidłowego wnioskowania. Na podstawie wyników badań,
przeprowadzonych w wielu ośrodkach naukowych, można jednoznacznie
stwierdzić, że nie ma negatywnego wpływu pola na komórki DNA. Trudno wysunąć
jednoznaczne wnioski dotyczące oddziaływania pola na takie parametry jak rytm
serca, ciśnienie tętnicze, EKG (elektrokardiogram), czy EEG (encefalogram),
ponieważ różne źródła podają różne, najczęściej sprzeczne, wyniki. Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku zmiennego pola magnetycznego jako czynnika
mogącego wywołać lub przyspieszyć rozwój nowotworów. Z jednej strony można
znaleźć przeważającą liczbę artykułów, mówiących o braku związku między polem
magnetycznym a wzrostem ryzyka wystąpienia nowotworu. Z drugiej zaś, istnieją
raporty udowadniające, że ryzyko takie istnieje.
Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach (ii) udowodniono,
że zmienne pole magnetyczne może być czynnikiem rakotwórczym. Badania
te przeprowadzono jednak w obecności pola o natężeniu rzędu tysięcy A/m, a jak
wiadomo człowiek nie ma kontaktu z tak wysokim poziomem natężenia pola
magnetycznego.
Duże zaniepokojenie wywołać mogą wyniki uczonych ze Szwecji i USA,
według których rozwój białaczki u dzieci może być spowodowany obecnością pola
magnetycznego już o natężeniu 0,33 A/m, a według innych źródeł, nawet
o natężeniu 0,16 A/m. Warto jednak dodać, że nie istnieją żadne źródła mówiące
o negatywnym wpływie zmiennego pola elektrycznego na rozwój nowotworów.
Dużo kontrowersji budzi wpływ pola, szczególnie magnetycznego, na proces
rozwoju płodu ludzkiego. Warto podkreślić, że duże osiągnięcia w rozpoznaniu
tego zagadnienia ma polski ośrodek badawczy – Katedra i Klinika Ginekologii
Akademii Medycznej w Lublinie. Badania, przeprowadzone przez ten ośrodek,
koncentrowały się wokół łożyska ludzkiego na poziomie in vitro (i). Na podstawie
badań wykazano pewne anomalia w funkcjonowaniu łożyska, lecz należy dodać,
że eksperyment odbywał się w obecności zmiennego pola magnetycznego
o natężeniu równym aż 1600 A/m.

7

F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999;
M. Szuba, Inwestycje elektroenergetyczne w środowisku, zeszyty komunalne 2 (13) 2004, „Przegląd
Komunalny”, 2 (149)/2004; M. Zmyślony, H. Aniołczyk, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
na człowieka – metodyka prowadzenia badań i ocena wiarygodności ich wyników, Konferencja Pola
Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003
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Ważną informacją jest fakt, że reakcja organizmów żywych na zmienne pole
magnetyczne nie jest liniowa, co jeszcze bardziej utrudnia prawidłowe
interpretowanie wyników badań medycznych. Wyniki badań dowodzą, że
w obecności pola o natężeniu większym od 12 A/m organizm ludzki nie wykazywał
żadnych reakcji, czego nie można powiedzieć w przypadku natężenia poniżej tej
wartości. Efekt „okna” może być prawdopodobnie tłumaczony właściwościami
adaptacyjnymi organizmu.8
Wiele organizacji międzynarodowych, w oparciu o wyniki niezależnych badań
medycznych, wnioskuje, że zmienne pole elektryczne nie jest czynnikiem
mogącym być źródłem różnego rodzaju schorzeń czy dolegliwości. W przypadku
zmiennego pola magnetycznego, takie organizacje jak CIGRE (grupa robocza
36.06) oraz NIEHS (ang. National Institute of Environmental Heath Science),
zalecają dalsze badania, gdyż nie jest do końca poznany wpływ zmiennego pola
magnetycznego na organizmy żywe. Utrudnieniem poznania wpływu zmiennego
pola magnetycznego na organizmy żywe może być fakt, że wpływ ten nie jest
zależnością liniową. Badania te powinny mieć zatem zdecydowanie charakter
bardziej fundamentalny, by lepiej poznać istotę reakcji organizmów żywych na
obecność zmiennego pola magnetycznego.9
Inne spojrzenie na zagadnienie oddziaływania zmiennego pola elektrycznego
i magnetycznego pozwala przypuszczać, że jego obecność może być czynnikiem
wzmacniającym układ odpornościowy człowieka, oraz ustrzegającym go od efektu
„czystych rąk”.
Wpływ stałego pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest
stosunkowo mały. Stałe pole elektryczne (E=100÷150 V/m) i magnetyczne (H=40
A/m) jest składnikiem środowiska naturalnego Ziemi od początku jej istnienia.
Z tego też względu organizmy żywe na etapie ewolucji zdążyły zaakceptować
istnienie stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Na podstawie badań
medycznych udowodniono, że stałe pole magnetyczne dopiero o natężeniu
przekraczającym wartość 3,2 MA/m jest przyczyną nudności w czasie poruszania
głową. Jak wiadomo, człowiek nie ma kontaktu ze źródłami stałego pola
magnetycznego o tak dużym natężeniu.10
3. Wnioski
Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że pole elektryczne
i magnetyczne, z jakim na co dzień ma kontakt człowiek, nie stanowi dla niego
zagrożenia. Pole takie może wywołać w szczególnych przypadkach efekt
termiczny, który jest jednak rejestrowany tylko dla bardzo dużych wartości jego

8

R. Hauf, Influence of alternating electric field 50 Hz on human beings, Conference Biological effect
of electromagnetic fields, Bierutowice 1980; S.J. London, T. Tynes, A. Ranung, Electric and magnetic
field cancer: an update, CIGRE session, Working Group 36.06., 1995; R. Maruti, Electric and magnetic
fields around AC transmission lines, IX International Symposium on High Voltage Engineering. Graz,
Austria 1995
9
H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002; A. Piłatowicz, Zagadnienia pól
elektromagnetycznych w pracach CIGRE, Konferencja Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku
Człowieka. Poznań 2003; M. Zeńczak, Linie elektroenergetyczne w środowisku przyrodniczym,
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary wysokonapięciowe w elektroenergetyce.
Poznań 1998
10
M. Szuba (red.), Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Warszawa 2002
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częstotliwości. Pole może także wyindukować prąd w ciele człowieka,
ale potrzebne są do tego duże wartości jego natężenia, znacznie przekraczające
te, jakie występują wokół linii wysokiego napięcia. Istnieje dyskusja dotycząca
pola jako czynnika będącego źródłem różnych schorzeń. Na dzień dzisiejszy
nie ma jednak niepodważalnych dowodów na to, by jednoznacznie stwierdzić,
że pole elektryczne czy magnetyczne było przyczyną różnych dolegliwości.
Streszczenie
W artykule dokonano analizy wpływu pola elektrycznego i magnetycznego
na organizmy żywe. Przedstawiono skutki natychmiastowe i te, które pojawiają
się po pewnym czasie oddziaływania pola. Omówiono skutki natychmiastowe,
do których zaliczają się efekt termiczny i wyindukowanie się prądu w ciele
człowieka. Przeprowadzono rzetelną analizę możliwości zachorowania na różne
schorzenia, jako skutek oddziaływania pola po pewnym czasie. Skonfrontowano
wartości natężenia pola, jakie muszą zaistnieć by wywołać negatywne skutki
z wartościami, jakie generują różne urządzenia powszechnego użytku i system
przesyłu energii elektrycznej.
Słowa klucze: pole elektryczne i magnetyczne, organizmy żywe
Summary
The paper presents analysis of the influence of electric and magnetic fields
on live organisms. Immediate and observed after some time effects were
described. Immediate effects were divided on thermal effect and induction
of current in human body. Detail analysis of possibility of illness, caused by the
fields, was shown. Comparison between values of field, necessary to appear
negative effects, and values of field, generated by various devices, including
electric power system, was done.
Key words: electric and magnetic fields, alive organisms
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Zakład Ogólnej Ekonomiki
AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI A ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO I EKONOMICZNEGO KONSUMENTA
Wstęp
Żywność, którą człowiek spożywa powinna dostarczać wszystkich
niezbędnych składników do poprawnego funkcjonowania fizjologicznego
organizmu oraz zaspokajać inne potrzeby towarzyszące konsumpcji tejże
żywności. Żywność w dzisiejszych czasach już nie tylko ma za zadanie zaspokoić
głód fizyczny, ale także m.in., zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby;
nagradzać lub karać; podkreślać przynależność do grupy; wyrażać indywidualność;
wyrażać miłość i opiekę, demonstrować naturę i rozwijać związki międzyludzkie
czy też radzić sobie z psychologicznym stresem.1 Żeby żywność mogła spełniać te
wszystkie zadania przede wszystkim nie może wywierać niekorzystnego wpływu
na osobę ją spożywającą oraz musi być zakupiona w pełni świadomie czyli
oznakowanie żywności, w tym jej skład musi odpowiadać stanu faktycznemu.
Niestety stosowane praktyki producentów żywności nie zawsze są zgodne
z prawem oraz etyką. Często dochodzi do oszukańczych praktyk czyli zafałszowań
żywności, które zawsze są umotywowane zyskami ekonomicznymi. Zafałszowaniu
może podlegać już prawie każdy z produktów spożywczych, w tym soki owocowe
i ich koncentraty, napoje alkoholowe, tłuszcze i oleje, produkty mięsne
i mleczarskie, dodatki do żywności, przyprawy, aromaty naturalne i wiele innych.
Kwestia tego czy istnieją odpowiednie narzędzia, które wykryją ten proceder.
Przyczyną fałszerstw może być chęć obniżenia kosztów produkcji, zwiększenie
konkurencyjności cenowej produktu, ukrycie niewłaściwej jakości produktu, ukrycie
nieprawdziwej deklaracji pochodzenia, deklaracji żywieniowej czy zdrowotnej,
składu produktu lub sposobu produkcji czy też ponowne wprowadzenie do obrotu
zwrotów.2 Korzyści z fałszerstw, w przypadku wykrycia, mogą nie pokrywać strat,
jakie firma może ponieść w wyniku nałożonych kar, spadku sprzedaży czy też
wyroków sądowych.
Historia zafałszowań żywności
Proceder fałszowania i podrabiania żywności nie jest zjawiskiem
współczesnego świata, lecz odwiecznym problemem, z którym się zmagano już

1

2

J. Stanton Kellam, II. Foods by choice 3. Role of Religion, Spirituality, and Faith in Food Choices (w:)
Pond, Nichols, Brown (red.), Adequate Food for all. Culture, Science, and Technology of Food in the
21st Century. Boca Raton 2009, s. 33-44
Z. Targoński, A. Stój, Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania, „Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość”, 2005, 4(45) Supl., s. 30-40
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w czasach starożytnych.3 Prawie 2000 lat temu w Indiach znano zarówno sposoby
fałszowania produktów z ziarna roślin zbożowych i olejów jadalnych, jak i sposoby
ich wykrywania. Zapewnienie autentyczności żywności było problemem od wieków.
W prawie rzymskim opisano sposoby fałszowania oliwy z oliwek oraz wina oraz
sposoby im przeciwdziałania. Historia zafałszowań żywności jest opisana zarówno
przez zagranicznych jak i polskich autorów.4 Za czasów istnienia Imperium
Romańskiego najczęstszymi metodami fałszowania żywności było mieszanie
zepsutej żywności ze świeżą, zastąpienie drogich towarów wysokiej jakości
z zagranicy tańszymi i gorszymi lokalnymi odpowiednikami, stosowanie
oszukańczych dodatków o cechach barwiących lub maskujących. Od starożytności
ziarna zbóż, chleb, wino, mleko oraz przyprawy były typowymi produktami, które
były fałszowane. Wraz z rozwojem handlu żywnością praktyki te zostały
rozszerzone na towary luksusowe przywożone z zagranicy, takie jak kawa, herbata
i cukier. Klasycznymi przykładami są podróbki szafranu kurkumą, czy oleju
szafranowego olejem słonecznikowym. Przykłady dawnych praktyk fałszowania
żywności zostały zestawione w tabeli nr 1. Spożycie zafałszowanej żywności w XIX
wieku niosło za sobą ryzyko dla zdrowia i życia, gdyż często do produkcji tejże
żywności wykorzystywano szkodliwe substancje takie jak związki ołowiu, siarki,
miedzi czy arsenu. W porównaniu z dniem dzisiejszym, fałszowanie żywności
był stosunkowo łatwą czynnością w dawnych czasach ze względu na dwa powody.
Po pierwsze znajomość składu żywności była słabo rozwinięta, a po drugie
wykorzystanie chemii analitycznej było jeszcze w fazie początkowej, aż do końca
XIX wieku. Frederick Accum5 oraz Arthur Hill Hassal6 są uważani za prekursorów
badań nad fałszowaniem żywności bądź też zapewnienia autentyczności
żywności.7 Tak jak proceder fałszowania żywności istniał już od czasów
starożytnych tak i podejmowane były działania aby przeciwdziałać nieuczciwym
praktykom m.in. przez tworzenie aktów prawnych regulujących działania na rzecz
eliminacji tego typu zdarzeń. W przystępny sposób działania te są opisane przez
St. Kowalczyka (2014).8

S. Sumar, H. Ismail, Adulteration of foods – past and present, „Nutrition & Food Science”. 1995, 95(4),
s. 11-15
4
Ibidem; P. Shears, Food fraud – a current issue but an old problem (w:) „British Food Journal”. 2010,
112(2), s. 198-213; St. Kowalczyk, Prawo Czystej Żywności. Od Kodeksu Hammurabiego do Codex
Alimentarius. Warszawa 2014
5
Chemik niemiecki, który jako pierwszy podniósł kwestię na forum publicznym dotyczące fałszowania
żywności. W 1820 roku wydał książkę „A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons”,
która zawierała proste metody wykrywania zafałszowań żywności oraz miała na celu uświadomić
zagrożenia, najczęściej zdrowotne, jakie może nieć za sobą spożycie żywności zanieczyszczonej
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
6
Lekarz brytyjski, który wykorzystał mikroskopię do wykrycia zafałszowania kawy – cykorią. W 1874
roku wydał książkę „Food: its adulterations, and the methods for their detection”.
7
St. Kowalczyk, Prawo Czystej Żywności. Od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius.
Warszawa 2014
8
Ibidem
3
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Tabela nr 1: Dawne praktyki fałszowania żywności
PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

PRAKTYKI FAŁSZOWANIA
Dodatek kredy, gipsu, gliny, trocin,
Chleb
tłuczonych ziemniaków
Rozcieńczanie wodą
Dodatek substancji i barwiących
Wino
Zmniejszenie kwasowości za pomocą
gipsu, wapna, sproszkowanego marmuru
Odświeżanie za pomocą moczenia
Ser
w roztworze tymianku i octu
Rozcieńczanie wodą
Piwo
Dodawanie kwasu siarkowego
Dodatek gorszej jakościowo oliwy
Oliwa z oliwek
Dodatek innych olejów roślinnych
Stosowanie trujących barwników: chromian
ołowiu,
Słodycze
błękit pruski, związki miedzi i arsenu
(cukierki i lizaki)
Stosowanie gipsu czy sproszkowanego
wapna jako wypełniaczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie S. Sumar, H. Ismail (1995), P. Shears
(2010), St. Kowalczyk (2014)

Definicje i rodzaje zafałszowań żywności
Jest wiele definicji wyjaśniających częściowo bądź w pełni pojęcie
„zafałszowania żywności” (food fraud, food adulteration, economically motivated
adulteration).9 Jednakże brak jest jednej definicji, która byłaby przyjęta w ujęciu
globalnym. W unijnym prawie żywnościowym proceder fałszowania żywności jest
wymieniony w artykule 8 Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady10 ale brak jest ustalonej definicji w unijnych aktach prawnych.11 Natomiast
w prawodawstwie polskim zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, „środek spożywczy zafałszowany to żywność, której skład lub inne
właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany
w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011”,12 albo „środek
spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie
jego rzeczywistego składu lub innych właściwości... wpływając przez te działania

9

https://www.ncfpd.umn.edu/tools/ema-databases/ (pobrano 23.04.2015 r.); GMA, A.T. Kearney,
Consumer Product Fraud, Deterrence and Detection, USA 2010; http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2009-04-06/pdf/E9-7843.pdf (pobrano 23.04.2015 r.)
10
Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31
z 1.02.2002 r.)
11
European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Draft Report
on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof (2013/2091(INI). Brussels 2013
12
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 roku
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011)
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na bezpieczeństwo środka spożywczego”13 W tejże ustawie podano także 4 główne
rodzaje zafałszowań jakie mogą występować, które wraz z przykładami
przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2: Rodzaje zafałszowań żywności i ich przykłady
RODZAJE ZAFAŁSZOWAŃ ŻYWNOŚCI
dodano substancje zmieniające skład lub
obniżające wartość odżywczą środka
spożywczego
odjęto składnik lub zmniejszono zawartość
jednego lub kilku składników decydujących
o wartości odżywczej lub innej właściwości
środka spożywczego
dokonano zabiegów, które ukryły
rzeczywisty skład lub nadały wygląd środka
spożywczego o należytej jakości
niezgodnie z prawdą podano nazwę, skład,
datę lub miejsce produkcji, termin
przydatności do spożycia lub datę
minimalnej trwałości albo w inny sposób
nieprawidłowo oznakowano

PRZYKŁADY
Zawyżanie zawartości białka poprzez
dodatek melaminy
Zastosowanie mięsa odzyskiwanego
mechanicznie bez uwzględnienia
w składzie
Rozcieńczanie soków wodą
Sprzedaż masła z niższą zawartością
tłuszczu
Odświeżanie wędlin
Dodatek substancji barwiących
Olej palmowy zafałszowany Sudanem IV
Ryby z łowisk hodowlanych
sprzedawane jako ryby z łowisk dzikich
Sprzedaż hiszpańskiej oliwy z oliwek
jako włoskiej
Oznakowanie produktów
konwencjonalnych jako produktów
ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne

J. Spink i D. C. Moyer (2011) uważają, że zafałszowanie żywności jest
wspólnym terminem obejmującym umyślne i celowe zastąpienie, dodanie,
manipulowanie (sabotaż) czy też błędne interpretowanie – żywności, składników
żywności lub opakowań do żywności, lub fałszywie bądź myląco złożonych
oświadczeń na temat produktu żywnościowego, w celu uzyskania korzyści
ekonomicznej.14
W Wielkiej Brytanii, instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności –
Food Standard Agency (FSA) podaje, że oszustwa żywnościowe (zafałszowania
żywności) są popełniane gdy na rynek do obrotu celowo i świadomie zostanie
wprowadzona zafałszowana żywność by osiągnąć korzyści finansowe.15 FSA
wyróżnia dwa główne rodzaje zafałszowań żywności:
- sprzedaż żywności, która nie spełnia wymagań i stanowi potencjalne
zagrożenie, np. świadoma sprzedaż żywności, której minął termin
przydatności do spożycia;
- celowy błędny opis produktów żywnościowych, np. produkt zastępowany
tańszą alternatywą – hodowlany łosoś sprzedawany jako dziki łosoś.16

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225, z późn. zm.)
14
J. Spink, D.C. Moyer. Defining the Public Health Threat of Food Fraud, „Journal of Food Science”.
2011, 76(9), R157-R163
15
http://www.food.gov.uk/enforcement/foodfraud (pobrano 22.04.2015 r.)
16
Ibidem
13
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Do najczęściej fałszowanych produktów żywnościowych można zaliczyć m.in.
mięso i produkty mięsne, ryby i owoce morza, miód, oliwę z oliwek, kawę i herbatę,
soki owocowe oraz przyprawy (Tabela 3). Proceder fałszowania dotyczy także
żywności, która oprócz spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa
żywności została wyprodukowana w ramach m.in.:
- systemu certyfikowania i znakowania produktów najwyższej jakości
o charakterystycznych cechach wynikających z tradycyjnego składu
lub sposobu wytwarzania lub ze związku z miejscem pochodzenia
np. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa
Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne;
- systemu certyfikowania produktów rolnictwa ekologicznego.17
Tabela nr 3: Najczęściej fałszowane produkty żywnościowe
PRODUKTY
ŻYWNOŚCIOWE
Oliwa z oliwek

Ryby i owoce
morza

Mleko i produkty
mleczne

Miód,
syrop
klonowy i inne
naturalne
substancje
słodzące
Kawa i herbata

17

PRZYKŁADY
Mieszanie oliwy różnych klas jakościowych
Dodatek innych olejów roślinnych
Podawanie błędnych danych o pochodzeniu
Ukrycie faktycznego pochodzenia produktu
Zaniżanie zawartości masy ryb mrożonych przez stosowanie glazury
Niewłaściwe tłumaczenie nazw z języków obcych
Podawanie innych nazw ryb
Wyżej cenione gatunki są zastępowane niskocenionymi gatunkami
Podawanie błędnych danych o pochodzeniu
Rozcieńczanie mleka i dodawanie substancji podwyższających
zawartość białka (melamina)
Sery żółte: zastępowanie tłuszczu mlecznego olejami roślinnymi
Produkcja nabiału z różnych gatunków mleka przy deklaracji
wytworzenia z jednego gatunku
Podawanie błędnych danych o pochodzeniu
Mieszanie miodów różnych odmian
Dodatek syropu cukrowego, syropu kukurydzianego, fruktozy,
glukozy, syropu kukurydzianego o dużej zawartości fruktozy czy
cukru buraczanego
Sprzedaż miodu sztucznego jako miodu naturalnego
Podawanie błędnych danych o pochodzeniu
Mieszanie różnych odmian kawy
Dodatek do mielonej kawy liści oraz gałązek, palonej kukurydzy,
jęczmienia
Dodatek do kawy instant, cykorii, zbóż, karmelu, skrobi, słodu
Dodatek do herbaty liści innych roślin, substancji koloryzujących,
barwionych trocin, starszych listków herbaty, łodyg
Mieszanie różnych odmian/gatunków herbaty
Zafałszowanie jakości konkretnych herbat lub fałszowanie znanych
rodzajów herbaty przez nadawanie im formy i wyglądu
przypominającego szlachetne gatunki
Podawanie błędnych danych o pochodzeniu

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm (pobrano 22.04.2015 r.); http://www.organicm
onitor.com/r2404.htm (pobrano 23.04.2015 r.)
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PRODUKTY
ŻYWNOŚCIOWE
Soki owocowe
Przyprawy

PRZYKŁADY
Rozwadnianie soków wodą,
Dodatek tańszych soków do droższych soków
Deklarowanie soku odtworzonego jako soku naturalnego
Dodatek innych roślin,
Stosowanie barwników

Żywność
Bezprawne stosowanie oznakowania i nazewnictwa dotyczącego
ekologiczna,
produktów
rolnictwa
ekologicznego,
Chronionej
Nazwy
żywność
Pochodzenia,
Chronionego
Oznaczenia
Geograficznego,
posiadająca
Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności
certyfikaty
Źródło: Opracowano na podstawie R. Johnson (2014)

Wybrane wymiary zafałszowań żywności
Skutki jakie ponosi za sobą proceder fałszowania żywności są
wielowymiarowe (Rysunek 1).18 Dotyczą one nie tylko konsumentów i producentów
zaangażowanych w oszukańcze praktyki ale także konkurencyjnych
przedsiębiorstw. Praktyki te mogą mieć wymiar rynkowy, gdyż stanowią nieuczciwą
konkurencję z innymi producentami, którzy postępują zgodnie z prawem. Szybki
rozwój globalnego rynku oraz postęp technologiczny w zakresie produkcji żywności
sprawia, że oszukańcze praktyki mogą występować nie tylko w obrębie kraju ale
także mogą mieć wymiar międzynarodowy. Dobrym przykładem jest skandal
żywnościowy z 2013 roku dotyczący zafałszowania mięsa wołowego mięsem
końskim, który swym zasięgiem objął m.in. Irlandię, Wielką Brytanię, Polskę,
Francję czy Niemcy.19
Rysunek nr 1: Wymiary fałszowania żywności

Źródło: Opracowano na podstawie St. Kowalczyk (2009), s. 255

St. Kowalczyk, Jakość żywności i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wobec nieuczciwych
praktyk firm spożywczych (w:) Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji.
Warszawa 2009, 253-279
19
http://www.theguardian.com/uk/2013/feb/15/horsemeat-scandal-the-essential-guide#101 (pobrano
27.04.2015 r.)
18
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Korzyść finansowa jaką może osiągnąć producent przy wprowadzeniu
do obrotu żywności zafałszowanej, z drugiej strony wpływa na bezpieczeństwo
ekonomiczne konsumenta, łącznie stanowiąc wymiar ekonomiczny fałszowania
żywności. Skala jaką obejmuje fałszowanie żywności nie jest znana. Podawane
do wiadomości publicznej incydenty prawdopodobnie są tylko ułamkiem tego jak
w rzeczywistości wygląda skala tego procederu. Grocery Manufacturers
Association szacuje, że zafałszowania kosztują globalny przemysł spożywczy
od 10 do 15 miliardów dolarów rocznie i dotyczy około 10% sprzedawanych
produktów żywnościowych. W całej Unii Europejskiej skale fałszerstw szacuje się
na niemal 20%, a w Polsce według szacunków Polskiej Federacji Producentów
Żywności może obejmować nawet 25% sprzedawanej żywności. Jak podaje
Dziennik Gazeta Prawna w 2013 roku wartość tych produktów wyniosła
59 miliardów zł.20 Konsekwencje ekonomiczne wykrytych zafałszowań obejmują
koszty związane ze spadkiem sprzedaży, przez bankructwo, aż do kosztów
związanych z leczeniem zatruć i zgonów wynikających ze spożycia zafałszowanej
żywności.
Oszukańcze
praktyki
oprócz
zagrożenia
bezpieczeństwa
ekonomicznego konsumentów mogą także stanowić realne zagrożenie dla zdrowia
i życia konsumenta, czyli zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu.21 Wśród
współczesnych procederów fałszowania żywności, zafałszowanie poprzez dodatek
melaminy (w celu podniesienia zawartości azotu) do mleka przeznaczonego
dla niemowląt miało jak dotychczas największe skutki zdrowotne i ekonomiczne.
W konsekwencji ponad 300 tys. chińskich niemowląt zachorowało, z czego 54 tys.
było hospitalizowanych, a 6 poniosło śmierć (Tabela 4).22
Tabela nr 4: Współczesne zafałszowania żywności mające wymiar zdrowotny
ROK

1981

KRAJ

Hiszpania

RODZAJ ZAFAŁSZOWANIA
Sprzedaż oczyszczonego
technicznego oleju (skażonego
aniliną) z rzepaku jako oliwy
z oliwek

1996

Belgia

Karmienie zwierząt paszami, które
zwierały dodatek zużytego oleju
transformatorowego
zawierającego dioksyny
i polichlorowane bifenyle

2008

Chiny

Zafałszowanie melaminą
produktów dla niemowląt

20

BEZPIECZEŃSTWO
ZDROWOTNE
20 tys. osób zatrutych, ponad
1200 poniosło śmierć
Wpływ na oczekiwaną liczbę
zgonów (od 44 do 8316
przypadków) wśród populacji
belgijskiej z powodu
nowotworów wywołanych
łącznym działaniem
dodatkowej puli dioksyn
i polichlorowanych bifenyli
300 tys. niemowląt zatrutych,
52 tys. poddanych
hospitalizacji, minimum 6
niemowląt poniosło śmierć

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/falszowanie-zywnosci-coraz-czestsze,96112
.html (pobrano 28.04.2015 r.)
21
K.L. Krzystyniak, M.W. Obiedziński, Przewodnik po bezpiecznej żywności. Warszawa 2012, s. 65-129
22
http://www.theguardian.com/world/2008/dec/02/china (pobrano 29.04.2015 r.)
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ROK

KRAJ

RODZAJ ZAFAŁSZOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO
ZDROWOTNE

Świadome wprowadzenie do
obrotu orzeszków ziemnych
714 osób zatrutych
2009
zawierających bakterie z rodzaju
9 osób poniosło śmierć
Salmonella
Źródło: Opracowano na podstawie M. Posada de la Paz, R. M. Philen, A. I. Borda
(2001); N. Van Larebeke et al. (2001); WHO (2009); http://www.cbsnews.com/news/peanutplant-owner-convicted-in-deadly-salmonella-outbreak (pobrano 24.04.2015 r.)
Stany
Zjednoczone

Koszty związane z wykryciem i niwelowania skutków zafałszowania melaminą
wyniosły ponad 10 mld dolarów i dotknęły 30 przedsiębiorstw krajowych
i międzynarodowych. Wiele krajów zakazało importu wszystkich chińskich
produktów mlecznych.23 Firma Sanlu, która wprowadziła zafałszowany produkt
zbankrutowała, a osoby odpowiedzialne za oszustwo zostały pociągnięte
do odpowiedzialności karnej. Trzem osobom wymierzono karę śmierci (jedna
w zawieszeniu), trzy osoby dostały dożywotnie więzienie, dwie osoby zostały
skazane na 15 lat więzienia, pozostałe 4 oskarżone osoby dostały wyrok więzienia
od 5 do 8 lat. Wymierzono także wielomilionowe kary finansowe, gdzie byłej prezes
wymierzono karę w wysokości 3,6 mln dolarów, byłemu dyrektorowi – 3,5 mln
dolarów, a samej firmie 7 mln dolarów.24
Metody wykrywania zafałszowań bądź potwierdzania autentyczności
produktów żywnościowych
Oszustwa żywnościowe są często dla konsumenta trudne do wykrycia.
Człowiek posługuje się narzędziami, w które został wyposażony w toku ewolucji,
w zmysły (sensory) odczuwania zmysłów smaku, węchu, analizy obrazu, wrażeń
dźwiękowych i dotyku. Wykrywanie oszustw żywności w warunkach
doświadczalnych jest wyzwaniem z powodu występowania nieodłącznych wariancji
naturalnych substancji oraz szerokiego zakresu potencjalnych metod fałszowania.
Ukierunkowane narzędzia analityczne w celu prześwietlenia konkretnych
składników wykorzystywanych w celu zafałszowania czy też metod zafałszowania
niesie za sobą ryzyko pominięcia wykrycia nowych substancji czy też metod
oszustw żywności. Nieukierunkowane metody analityczne, w szczególności
te które izolują poszczególne anality z matrycy żywnościowej i charakteryzują
złożone matryce żywnościowe doskonale nadają się do rozwiązania tych
problemów. Istnieje wiele technik analitycznych, które mogą służyć do wykrywania
zafałszowań bądź potwierdzania autentyczności produktów żywnościowych.25
Stanowią one także pomocne narzędzie w dostarczeniu informacji
o identyfikowalności produktu żywnościowego. Coraz to nowsze formy
zafałszowań
żywności
sprawiają
także
rozwój
metod
analitycznych
wykorzystywanych do wykrycia tychże zafałszowań czy też potwierdzenia

23

GMA, A.T. Kearney, Consumer Product Fraud, Deterrence and Detection, USA 2010
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/01/22/china.tainted.milk (pobrano 29.04.2015 r.)
25
L. Czerwiecki, Problemy autentyczności produktów spożywczych, „Roczniki PZH”, 2004,55(1), s. 9-19
24
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autentyczności. Techniki te stosowane w połączeniu z innymi, mogą stanowić silne
narzędzie sądowe, śledcze, prawne czy też laboratoryjne.26
Wśród nich można wyróżnić:
- techniki chromatograficzne, które są najczęściej wykorzystywanymi
metodami w analizie żywności. Opierają się na adsorpcji i/lub rozdziale
badanych związków/substancji pomiędzy fazą ruchomą a fazą stacjonarną,
a następnie detekcji poszczególnych związków/składników. Techniki
te są stosowane w przemyśle spożywczym do wyodrębniania
poszczególnych, charakterystycznych, selektywnych dla matrycy
żywnościowej analitów ze złożonych matryc żywnościowych. W ocenie
autentyczności/zafałszowania żywności wykorzystuje się (ze względu na
rodzaj eluentu):
- chromatografię gazową (GC) głównie w połączeniu z użyciem
spektrometru mas jako detektora (GC-MS). Jest ona stosowana m.in.
w separacji i charakterystyce związków zapachowych i olejków
eterycznych, zwłaszcza od kiedy potwierdzenie autentyczności
pochodzenia oraz oryginalności naturalnych związków lotnych stało się
ważnym aspektem analizy żywności27 czy w wykryciu zafałszowania
mleka koziego przez dodanie tańszego mleka krowiego,28
- chromatografię cieczową (LC), a w szczególności wysokosprawną
chromatografię cieczową (HPLC) z wykorzystaniem różnych detektorów
m.in. DAD, UV-VIS oraz MS. Powszechnie wykorzystywana jest
w kontroli autentyczności soków owocowych,29 miodu,30 wina31 czy
różnych odmian jęczmienia,32 masła,33 olejów roślinnych;34
- oraz także techniki elektromigracyjne, elektroforetyczne (elektroforeza
kapilarna), inne poza wspomnianymi chromatograficzne w sprzężeniu
z wielokrotną, wielowymiarową spektrometrią mas.

26

A. Schieber, Introduction to Food Authentication (in:) Da-En Sun (red.), Modern Techniques for Food
Authentication. Canada 2008, s. 1-26
27
L. Schipilliti, P. Dugo, I. Bonaccorsi, L. Mondello, Authenticity control on lemon essential oils
employing Gas Chromatography – Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry (GC–C-IRMS),
„Food Chemistry”. 2012, 31(4), s. 1523-1530
28
P. Scano, A. Murgia, F. M. Pirisi, P. Caboni, A gas chromatography-mass spectrometry-based
metabolomic approach for the characterization of goat milk compared with cow milk, „Journal of Dairy
Science”. 2014, 97(10), s. 6057-6066
29
L. Vaclavik, A. Schreiber, O. Lacina, T. Cajka, J. Hajslova, Liquid chromatography-mass
spectrometry-based metabolomics for authenticity assessment of fruit juices, „Metabolomics”. 2012,
8(5), s. 793-803
30
S. Wang, Q. Guo, L. Wang, L. Lin, H. Shi, H. Cao, B. Cao, Detection of honey adulteration with starch
syrup by high performance liquid chromatography, „Food Chemistry”. 2015, 172, s. 669-674
31
J. Kiss, A. Sass-Kiss, Protection of Originality of Tokaji Aszú: Amines and Organic Acids in Botrytized
Wines by High-Performance Liquid Chromatography, „J. Agric. Food Chem”. 2005,53, s. 10042-10050
32
B. Zimmermann, R. Galensa, One for all – all for one: proof of authenticity and tracing of foods with
flavonoids, „European Food Research and Technology”. 2007, 224, s. 385-393
33
P. Górnaś, A. Siger, J. Czubinski, K. Dwiecki, D. Segliņa, M. Nogala-Kałucka, An alternative
RP-HPLC method for the separation and determination of tocopherol and tocotrienol homologues
as butter authenticity markers: A comparative study between two European countries, „European
Journal of Lipid Science and Technology”. 2014, 116(7), s. 895-903
34
V.I. Deineka, L.A. Deineka, V.N. Sorokopudov, Reverse-phase HPLC in the analysis of plant
oils. Monitoring of authenticity and detection of adulteration of sea buckthorne oil, „Pharmaceutical
Chemistry Journal”. 2009, 43(1), s. 51-54
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-

-

-

35

techniki spektroskopowe, pośród których najczęściej wykorzystywane
są przy potwierdzaniu autentyczności czy też zafałszowania żywności są:
- spektroskopia w podczerwieni (IR) do dyskryminacji oliwy z oliwek pod
względem miejsca pochodzenia surowca, wykrycia zafałszowań pulpy
malinowej czy pulpy truskawkowej pulpą jabłkową, zafałszowań miodu
przez dodatek fruktozy i glukozy, zafałszowaniem soków owocowych;35
- spektroskopia w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni
(UV-VIS) m.in. do wykrywania zafałszowań soków grejpfrutowych,36
potwierdzania autentyczności piwa,37 różnicowania i klasyfikacji win;38
- spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) m.in. do
olejów roślinnych i rybich, soków owocowych, napoi alkoholowych,
kawy i herbaty, nabiału, mięsa i ryb;39
- składu pierwiastkowego, profili mikro- i makro elementów, za pomocą
spektroskopii absorpcji atomowej (SAA), spektroskopii emisji atomowej
(SEA);
metody izotopowe, w których najczęściej wykorzystuje się:
- analizę stosunków stabilnych izotopów (SIRA) – węgla 13C/12C, tlenu
18O/16O i wodoru 2H/1H z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas
stosunku izotopów (IRMS). Wykorzystywane m.in. do wykrycia soków
rozcieńczonych wodą z dodatkiem cukru i kwasów organicznych czy
dodatkiem witaminy C, zafałszowania olejów roślinnych40;
- analizę wyznaczenia względnego obsadzenia frakcji izotopów przy
wykorzystaniu jądrowego rezonansu magnetycznego (SNIF-NMR).
Wykorzystywane m.in. do scharakteryzowania produktów spożywczych
i wykrycia ewentualnych zafałszowań wina, soków owocowych, miodu
czy olejów roślinnych w tym oliwy z oliwek;41
metody immunologiczne, w tym metoda immunoenzymatyczna (ELISA),
która wykorzystuje reakcje między antygenem a przeciwciałami (które
pochodzą z badanej żywności). Zastosowanie mają m.in. przy identyfikacji

G. Downey, J. D. Kelly, Food authentication using infrared spectroscopic methods. Research report
nr 79. Dublin 2006
36
R. Boggia, M.C. Casolino, V. Hysenaj, P. Oliveri, P. Zunin, A screening method based on UV–Visible
spectroscopy and multivariate analysis to assess addition of filler juices and water to pomegranate
juices, „Food Chemistry”. 2013, 140, s. 735-741
37
J. Weeranantanaphan, G. Downey, Identity Confirmation of a Branded, Fermented Cereal Product
by UV Spectroscopy: A Feasibility Study Involving a Trappist Beer, „J. Inst. Brew”. 2010, 116(1),
s. 56-61
38
M. Urbano, M.D. Luque de Castro, P.M. Pérez, J. García-Olmo, M.A. Gómez-Nieto, Ultraviolet-visible
spectroscopy and pattern recognition methods for differentiation and classification of wines, „Food
Chemistry”. 2006, 97(1), s. 166-175
39
G. Le Gall, I.J. Colquhoun, NMR spectroscopy in food authentication (w:) Lees (red.), Food
Authenticity and Traceability. Cambridge 2003, s. 131-155; Yu. B. Monakhova, T. Kuballa, D.W.
Lachenmeier, Chemometric Methods in NMR Spectroscopic Analysis of Food Products, „Journal
of Analytical Chemistry”. 2013, 68(9), s. 755-766
40
L. Czerwiecki, Problemy autentyczności produktów spożywczych, „Roczniki PZH”. 2004,55(1), s. 9-19
41
N. Ogrinc, I.J. Kosir, J.E. Spangenberg, J. Kidric, The application of NMR and MS methods
for detection of adulteration of wine, fruit juices, and olive oil. A review, „Anal Bioanal Chem.”. 2003,
376(4), 424-430; Z. Targoński, A. Stój, Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania, „Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość”. 2005, 4(45), Supl. 30-40
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gatunkowej mięs surowych, ryb oraz mleka czy też wykrycia alergennych
składników;42
- metody
biologii
molekularnej
opierające
się
na
identyfikacji
charakterystycznych fragmentów DNA. Większość prac związanych
z wykrywaniem zafałszowań jest oparta o zastosowanie metody wykorzystującej reakcję łańcucha polimerazy DNA (PCR). Wykorzystywane coraz
częściej do wykrywania zafałszowań obejmujących niedeklarowanego
dodatku mięsa wieprzowego, mięsa końskiego, mięsa drobiowego
do produktów z mięsa wołowego,43 identyfikacji ryb i owoców morza,44
żywności modyfikowanej genetycznie czy alergenów.45
Uzupełnieniem metod analitycznych jest wykorzystanie metod statystycznych
do interpretacji wyników badań autentyczności produktów żywnościowych. Do tego
służy chemometria, która jest „dziedziną nauki i techniki zajmująca się
wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych,
wykorzystującą metody statystyki i matematyki”.46 Wśród tych metod często
wykorzystywane są: analiza głównych składowych (Principal Component Analysis,
PCA), analiza skupień (Cluster Analysis, CA), analiza sieci neuronowych (Artificial
Neural Networks, ANN) analiza cząstkowych najmniejszych kwadratów (Partial
Least Squares, PLS). Zastosowanie chemometrii zapewnia nie tylko rutynową
kontrolę żywności ale także ocenę pochodzenia geograficznego, zastosowanej
odmiany czy też stanowi efektywne narzędzie do wykrywania zafałszowania czy
też potwierdzenia autentyczności produktów żywnościowych.47
W celu ułatwienia identyfikacji problematycznych składników żywności oraz
skatalogowania metod analitycznych wykorzystywanych do detekcji zafałszowań,
amerykańska organizacja non-profit United States Pharmacopeial Convention
stworzyła ogólnodostępną bazę zafałszowań żywności.48 Podstawą do stworzenia
tejże bazy było zebranie i przeanalizowanie przez J. C. Moore, J. Spink i M. Lipp,
wszystkich artykułów dotyczących zafałszowań żywności, zawartych w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych oraz przekazywanych
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43
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45
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47
R. Guidetti, R. Beghi, V. Giovenzana, Chemometrics in Food Technology (w:) Varmuza (red.),
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za pomocą mediów w latach 1980-2010.49 Z przeprowadzonych badań wynikło,
że najwięcej publikacji naukowych dotyczyło zafałszowań oliwy z oliwek, mleka
i miodu, z kolei dla informacji przekazywanych przez media – ryb, miodu i oliwy
z oliwek (Tabela 5).
Tabela nr 5: Najczęściej występujące zafałszowania żywności według recenzowanych
publikacji naukowych i mediów

1
2
3
4
5
6
7

RECENZOWANE PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
NAUKOWE
W MEDIACH
Oliwa z oliwek
Ryby
Mleko
Miód
Miód
Oliwa z oliwek
Szafran
Chili w proszku
Sok pomarańczowy
Mleko
Kawa
Czarny pieprz
Sok jabłkowy
Kawior
Źródło: Opracowano na podstawie J. C. Moore, J. Spink, M. Lipp (2010)

Informacje znajdujące się w stworzonej bazie zafałszowań żywności mogą
być wykorzystywane do oceny istniejących i pojawiających się zagrożeń oraz
tendencji w zakresie procederów fałszowania żywności czy też wykorzystywania
bądź adaptacji metod potwierdzających autentyczność żywności. Z bazy tej
korzystała Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności, Unii Europejskiej w celu przygotowania raportu
dotyczącego oszustw w łańcuchu żywnościowym.50 Jednakże informacje zawarte
w bazie mogą być reprezentatywne dla żywności która jest najczęściej badana ale
niekoniecznie żywności, która jest najczęściej fałszowana.51
Podsumowanie
Globalizacja rynków żywnościowych sprawia, że uczestnicy łańcucha rolnożywnościowego są coraz bardziej anonimowi. Sprawia to, że identyfikowalność
produktów żywnościowych (traceability), czyli droga jaką przeszedł produkt
od momentu jego powstania z surowców aż do końcowego użytkownika produktu
(najczęściej konsumenta) jest coraz trudniejsza do prześledzenia. Afera jaka miała
miejsce na początku 2013 z zafałszowaniem mięsa wołowego mięsem końskim
ukazała luki w funkcjonowaniu systemu identyfikowalności produktu. Sytuacja ta
sprawiła, że podjęto działania mające na celu usprawnienie urzędowej kontroli
żywności oraz odbudowę zaufania konsumentów w Unii Europejskiej m.in. przez
powstanie grupy roboczej ds. oszustw związanych z żywnością oraz działanie

49

J.C. Moore, J. Spink, M. Lipp, Development and application of a database of food ingredient
fraud and economically motivated adulteration from 1980 to 2010, Journal of Food Science, 77(4),
s. 118-126
50
European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Draft Report
on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof (2013/2091(INI). Brussels 2013
51
R. Johnson, Food Fraud and “Economically Motivated Adulteration” of Food and Food Ingredients,
Congressional Research Service, USA 2014
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wspólnotowego systemu zwalczania oszustw żywnościowych – Administrative
Assisnace and Coorperation (AAC), który wzorowany jest na systemie RASFF.
Oszukańcze praktyki w coraz bardziej zglobalizowanym systemie zaopatrzenia
w żywność w ogromnym stopniu wpływają na konsumentów i przedsiębiorców,
a tym samym na gospodarkę, a także może być potencjalnym zagrożeniem dla
zdrowia i życia konsumentów. Niemniej jednak całkowite wyeliminowanie
procederu nie jest możliwe z uwagi na zyski, jakie może przynosić sprzedaż
zafałszowanej żywności oraz coraz bardziej skomplikowane metody fałszowania
żywności. Z drugiej strony postęp technologiczny oraz coraz większa wiedza
z zakresu technik analitycznych może przyczyniać się do coraz sprawniejszego
wykrywania oszukańczych praktyk w coraz krótszym czasie, a także może
być wykorzystywana do potwierdzania autentyczności produktów. Problem
gwarancji/zapewnienia autentyczności żywności może być rozwiązywany także
przez zastosowanie dokładnych specyfikacji surowców wykorzystywanych
w technologii żywności i wybór dostawców posiadających aktywne systemy
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkcji.
Streszczenie
Proceder fałszowania żywności znany był już od czasów starożytnych, a jego
głównym motywem było uzyskanie korzyści ekonomicznych. Wielowymiarowe
skutki oszukańczych praktyk oprócz zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
konsumentów mogą także dotyczyć realnego zagrożenia zdrowia i życia
konsumenta, czyli bezpieczeństwa zdrowotnego. Ważne jest prowadzenie działań
w celu potwierdzania autentyczności produktów żywnościowym, tym samym
zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i zdrowotnego konsumenta. Dlatego
też celem artykułu było przybliżenie tematyki związanej z występującymi
w przemyśle spożywczym oszukańczych praktyk, a także metod ich wykrywania
oraz potwierdzających autentyczność produktów żywnościowych.
Słowa klucze: zafałszowania żywności, autentyczność, bezpieczeństwo
ekonomiczne, bezpieczeństwo zdrowotne
Summary
The food fraud practices have been known since ancient times and they have
mainly occurred because of economic gain. Multidimensional consequences
of fraudulent practices in addition to the threat of consumer’s economic security
may also relate to real threat to the life and health of the consumer. It is important
to carry out actions in order to confirm the authenticity of food products, thereby
to ensure to the consumer the economic and health security. Therefore, the aim
of this article was to present issues related to fraudulent practices occurring in the
food industry and methods of detection of fraud and confirming the authenticity
of food products.
Key words: food fraud, authenticity, economic security, health security

372
_______________________________________________________________________________________________

Bibliografia
1. Anastasaki E., Kanakis C., Pappas C., Maggi L., del Campo C.P.,
Carmona M., Alonso G.L., Polissiou M.G., Geographical differentiation
of saffron by GC-MS/FID and chemometrics, „European Food Research
and Technology”. 2009, 229, 9
2. Arvanitoyannis I.S., Vlachos A., Maize authentication: quality control
methods and multivariate analysis (chemometrics), „Critical Reviews in
Food Science and Nutrition”. 2009, 49
3. Asensio L., González I., García T., Martín R., Determination of food
authenticity by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), „Food
Control”. 2008, 19(1)
4. Ballin N.Z., Authentication of meat and meat products, „Meat Science”.
2010, 86(3)
5. Boggia R., Casolino M.C., Hysenaj V., Oliveri P., Zunin P., A screening
method based on UV-Visible spectroscopy and multivariate analysis
to assess addition of filler juices and water to pomegranate juices, „Food
Chemistry”. 2013, 140
6. Czerwiecki L., Problemy autentyczności produktów spożywczych,
„ROCZNIKI PZH”. 2004, 55(1)
7. Deineka V.I., Deineka L.A., Sorokopudov V.N., Reverse-phase HPLC
in the analysis of plant oils. Monitoring of authenticity and detection
of adulteration of sea buckthorne oil, „Pharmaceutical Chemistry Journal”.
2009, 43(1)
8. Downey G., Kelly J.D., Food authentication using infrared spectroscopic
methods. Research report nr 79. Dublin 2006
9. European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and
Food Safety, Draft Report on the food crisis, fraud in the food chain and the
control thereof (2013/2091(INI). Brussels 2013
10. GMA, A.T. Kearney, Consumer Product Fraud, Deterrence and Detection.
USA 2010
11. Górnaś P., Siger A., Czubinski J., Dwiecki K., Segliņa D., Nogala-Kałucka
M., An alternative RP-HPLC method for the separation and determination
of tocopherol and tocotrienol homologues as butter authenticity markers:
A comparative study between two European countries, „European Journal
of Lipid Science and Technology”. 2014, 116(7)
12. Guidetti R., Beghi R., Giovenzana V., Chemometrics in Food Technology
(w:) Varmuza (red.), Chemometrics in Practical Applications, InTech 2012
13. https://www.foodfraud.org/ (pobrano 14.04.2015 r.)
14. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm (pobrano 22.04.2015 r.)
15. http://www.food.gov.uk/enforcement/foodfraud (pobrano 22.04.2015 r.)
16. http://www.organicmonitor.com/r2404.htm (pobrano 23.04.2015 r.)
17. https://www.ncfpd.umn.edu/tools/ema-databases/ (pobrano 23.04.2015 r.)
18. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-04-06/pdf/E9-7843.pdf
(pobrano
23.04.2015 r.)
19. http://www.cbsnews.com/news/peanut-plant-owner-convicted-in-deadly-sal
monella-outbreak/ (pobrano 24.04.2015 r.)

373
_______________________________________________________________________________________________

20. http://www.theguardian.com/uk/2013/feb/15/horsemeat-scandal-the-essenti
al-guide#101 (pobrano 27.04.2015 r.)
21. http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/falszowanie-zywno
sci-coraz-czestsze,96112.html (pobrano 28.04.2015 r.)
22. http://www.theguardian.com/world/2008/dec/02/china (pobrano 29.04.2015 r.)
23. http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/01/22/china.tainted.milk
(pobrano 29.04.2015 r.)
24. Hubalkova Z., Kralik P., Tremlova B., Rencova E., Methods of gadoid fish
species identification in food and their economic impact in the Czech
Republic: a review, „Veterinarni Medicina”. 2007, 52
25. Johnson R., Food Fraud and “Economically Motivated Adulteration”
of Food and Food Ingredients, Congressional Research Service. USA
2014
26. Kiss J., Sass-Kiss A., Protection of Originality of Tokaji Aszú: Amines and
Organic Acids in Botrytized Wines by High-Performance Liquid
Chromatography, „J. Agric. Food Chem”. 2005, 53
27. Kowalczyk St., Prawo Czystej Żywności. Od Kodeksu Hammurabiego do
Codex Alimentarius. Warszawa 2014
28. Kowalczyk St., Jakość żywności i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wobec nieuczciwych praktyk firm spożywczych (w:) Kowalczyk
(red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa 2009
29. Krzystyniak K.L., Obiedziński M.W., Przewodnik po bezpiecznej żywności.
Warszawa 2012
30. Leardi R., Chemometric Methods in Food Authentication (w:) Da-En Sun
(red.), Modern Techniques for Food Authentication. Canada 2008
31. Le Gall G., Colquhoun I. J., NMR spectroscopy in food authentication (w:)
Lees (red.), Food Authenticity and Traceability. Cambridge 2003
32. Mafra I., Ferreira I.M.P.L.V.O., Oliveira M.B.P.P., Food authentication
by PCR-based methods, „European Food Research and Technology”.
2008, 227(3)
33. Mazerski J., Chemometria praktyczna - Interpretuj wyniki swoich
pomiarów. Warszawa 2009
34. Monakhova Yu. B., Kuballa T., Lachenmeier D. W., Chemometric Methods
in NMR Spectroscopic Analysis of Food Products, „Journal of Analytical
Chemistry”. 2013, 68(9)
35. Moore J.C., Spink J., Lipp M., Development and application of a database
of food ingredient fraud and economically motivated adulteration from 1980
to 2010 (w:) Journal of Food Science, 77(4)
36. Ogrinc N., Kosir I.J., Spangenberg J.E., Kidric J., The application of NMR
and MS methods for detection of adulteration of wine, fruit juices, and olive
oil. A review, „Anal Bioanal Chem.”. 2003, 376(4)
37. Oliveira R.C.S., Oliveira L.S., Franca A.S., Rodinei A., Evaluation of the
potential of SPME-GC-MS and chemometrics to detect adulteration
of ground roasted coffee with roasted barley, „Journal of Food Composition
and Analysis”. 2009, 22(3)

374
_______________________________________________________________________________________________

38. Posada de la Paz M., Philen R.M., Borda A.I., Toxic Oil Syndrome: The
Perspective after 20 Years, „Epidemiol Rev”. 2001, 23(2)
39. Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002)
40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji
(WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011)
41. Scano P., Murgia A., Pirisi F. M., Caboni P., A gas chromatography-mass
spectrometry-based metabolomic approach for the characterization of goat
milk compared with cow milk, „Journal of Dairy Science”. 2014, 97(10)
42. Schipilliti L., Dugo P., Bonaccorsi I., Mondello L., Authenticity control on
lemon essential oils employing Gas Chromatography – CombustionIsotope Ratio Mass Spectrometry (GC-C-IRMS), „Food Chemistry”. 2012,
31(4)
43. Schieber A., Introduction to Food Authentication (in:) Da-En Sun (red.),
Modern Techniques for Food Authentication. Canada 2008, 1-26
44. Shears P., Food fraud – a current issue but an old problem, „British Food
Journal”. 2010, 112(2)
45. Spink J., Moyer D. C., Defining the Public Health Threat of Food Fraud,
„Journal of Food Science”. 2011, 76(9)
46. Stanton Kellam J., II. Foods by choice 3. Role of Religion, Spirituality, and
Faith in Food Choices (w:) Pond, Nichols, Brown (red.), Adequate Food for
all. Culture, Science, and Technology of Food in the 21st Century. Boca
Raton 2009
47. Sumar S., Ismail H., Adulteration of foods – past and present, „Nutrition
& Food Science”. 1995, 95(4)
48. Targoński Z., Stój A., Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania
„ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość”. 2005, 4(45) Supl., 30-40
49. Urbano M., Luque de Castro M.D., Pérez P.M., García-Olmo J., GómezNieto M. A., Ultraviolet – visible spectroscopy and pattern recognition
methods for differentiation and classification of wines, „Food Chemistry”.
2006, 97(1)
50. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)
51. Vaclavik L., Schreiber A., Lacina O., Cajka T., Hajslova J., Liquid
chromatography – mass spectrometry-based metabolomics for authenticity
assessment of fruit juices, „Metabolomics”. 2012, 8(5)

375
_______________________________________________________________________________________________

52. Van Larebeke N., Hens L., Schepens P., Covaci A., Baeyens J., Everaert
K., Bernheim J.L., Vietinck R., De Poorter G., The Belgian PCB and dioxin
incident in January-June 1999: Exposure data and potential impact on
health, „Environ. Health Perspect.”. 2001,109
53. Wang S., Guo Q., Wang L., Lin L., Shi H., Cao H., Cao B., Detection
of honey adulteration with starch syrup by high performance liquid
chromatography, „Food Chemistry”. 2015, 172
54. Weeranantanaphan J., Downey G., Identity Confirmation of a Branded,
Fermented Cereal Product by UV Spectroscopy: A Feasibility Study
Involving a Trappist Beer, „J. Inst. Brew”. 2010, 116(1)
55. WHO, Toxicological and Health Aspects of Melamine and Cyanuric Acid
report of a WHO expert meeting in collaboration with FAO, supported by
Health Canada. Geneva 2009
56. Zimmermann B., Galensa R., One for all – all for one: proof of authenticity
and tracing of foods with flavonoids, „European Food Research and
Technology”. 2007, 224

376
_______________________________________________________________________________________________

377
_______________________________________________________________________________________________

RAPORTY,
RECENZJE,
SPRAWOZDANIA

378
_______________________________________________________________________________________________

379
_______________________________________________________________________________________________

Martyna DANIELEWICZ
Uniwersytet Warszawski
NOTA RECENZYJNA KSIĄŻKI BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI
CYWILNEJ. POJĘCIE, ORGANIZACJA I ZADANIA W CZASIE POKOJU,
KRYZYSU I WOJNY
W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie,
organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, s. 261.
Publikacja to kompleksowe źródło wiedzy na temat ochrony ludności i obrony
cywilnej w Polsce. Tematycznie dotyczy systemu ochrony ludności w Polsce.
Składa się z sześciu logicznie ułożonych rozdziałów, wstępu, zakończenia
oraz bibliografii. Dwa pierwsze rozdziały koncentrują się wokół kwestii definicyjnych
oraz dylematów związanych z pojmowaniem bezpieczeństwa powszechnego.
Kolejne opisują organizację ochrony ludności i obrony cywilnej w krajach Unii
Europejskiej, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Polsce.
Autorzy zaprezentowali zarówno stan obecny ochrony ludności i obrony cywilnej
w Polsce, jak i doświadczenia historyczne w tym zakresie (począwszy od 1918
roku). Znaczna cześć pracy została poświęcona omówieniu założeń i zadań
w systemie ochrony ludności.
Książka Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania
w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest godna polecenia. Jest to pozycja
obowiązkowa dla tych, którzy zaczynają interesować się bezpieczeństwem
powszechnym oraz ochroną ludności cywilnej oraz tych, którzy chcą
usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru.

380
_______________________________________________________________________________________________

381
_______________________________________________________________________________________________

Martyna DANIELEWICZ
Uniwersytet Warszawski
RECENZJA KSIĄŻKI JOANNY MYSONA BYRSKIEJ POD TYTUŁEM ETYCZNE
ASPEKTY DEMOKRACJI
Joanna Mysona Byrska jest wykładowcą, asystentem w Katedrze Etyki
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II W Krakowie. Przedstawiana książka
Etyczne aspekty demokracji doskonale wpisuje się w obszar zainteresowań
badawczych autorki, która od lat zajmuje się w pracy naukowej kwestiami
demokracji. Książka liczy 187 stron i została wydana w 2012 roku przez
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Składa się ze wstępu, ośmiu logicznie ułożonych rozdziałów oraz zakończenia
i bibliografii, a także podziękowań w języku niemieckim oraz streszczeń w języku
niemieckim oraz języku czeskim.
Metodą naukową wybraną do zaprezentowania etycznych aspektów
demokracji jest analiza – jest to analiza poglądów autorów głównie tradycji
niemieckojęzycznej na wskazany temat. Podejmowany przez Joannę Mysona
Byrską temat wydaje się przede wszystkim aktualny ze względu na to, że obejmuje
zachodzące w porządku demokratycznym funkcjonalne zmiany. Tezą publikacji
jest to, że poszczególne elementy składające się na porządek demokratyczny
zawierają w sobie aspekt etyczny. Autorka omawiając wybrane aspekty demokracji
potwierdza, iż poszczególne elementy składowe demokracji zawierają w sobie
aspekt etyczny i wskazuje konkretne koncepcje teoretyczne dla udowodnienia
wskazanej tezy. Poprzez zastosowanie metody analitycznej z elementami krytyki
autorka przedstawiała syntezę myśli wybranych myślicieli teorii prawa. Przez to
możliwe było wskazanie i omówienie etycznych aspektów wybranych koncepcji
demokratycznego porządku. Przedstawione zostały następujące etyczne aspekty
demokracji: etyczność państwa, demokratyczna wolność, formalna i materialna
demokratyczna równość, kwestie pluralizmu oraz kwestie tolerancji, negocjacje
i dyskusje oraz konflikt rozumiany jako wartość, a ponadto omówiono zagadnienie
zależności między zachowaniami jednostki a funkcjonowaniem państwa.
We współczesnym świecie demokracja przybiera różne formy, gros filozofów,
teoretyków państwa i prawa podejmowało się już od wieków definiowania pojęcia
demokracji i jej elementów składowych. Jak wskazuje autorka w pracy
„przeanalizowane zostały wybrane aspekty etyczne demokracji z punktu widzenia
jednostki – obywatela demokratycznego porządku, która posiada określoną
wrażliwość etyczną i w podejmowanych decyzjach odnosi się do przyjętego przez
siebie zbioru wartości” (s. 17). Przedstawiona w pracy analiza etycznych aspektów
demokracji oparta jest głównie na rozważaniach niemieckich teoretyków i filozofów
państwa i prawa XX wieku. Autorka poddając analizie wybrane etyczne aspekty
demokracji bazuje głównie na niemieckojęzycznych publikacjach. Jest to zabieg
celowy, który ma służyć przybliżeniu polskiemu czytelnikowi tradycji niemieckiej
myślenia o państwie, prawie oraz demokratycznym porządku. We Wstępie
wskazano, że „niemiecka teoria oraz filozofia państwa i prawa początku XX wieku
powstaje jako refleksja teoretyczno-praktyczna, a kwestie praktyczne poprzedza
teoria budowana niejako w odniesieniu do tych pierwszych oznacza to, że nie
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można rozważać kwestii praktycznych bez odniesienia do teoretycznych,
a teoretycznych bez odniesienia do praktyki” (s.11). Wybór tradycji niemieckiej jako
podstawy analizy etycznych aspektów demokracji z perspektywy przytoczonego
powyżej cytatu można uznać za adekwatny do podejmowanego tematu ze względu
na to, że omawiane w książce teorie niemieckich myślicieli nie podchodzą do
demokracji wyłącznie jako teorii politycznej czy też zagadnienia teorii państwa, lecz
określają demokrację jako postawę życiową, sposób życia, ideę praktyczną, bez
której to funkcjonowanie człowieka w państwie oraz społeczeństwie ulega
zasadniczej zmianie. Koncepcje przywoływane w publikacji łączą teorię z praktyką,
jak również prezentują poglądy niemieckich myślicieli, którzy przyjmują istnienie
silnej
korelacji
między
kształtem
polityczno-społecznego
porządku
demokratycznego oraz ludzką naturą. Można zatem przyjąć, że aby móc
zrozumieć funkcjonujący w państwie demokratycznym porządek należy najpierw
zrozumieć naturę człowieka. Analizowane przez Joannę Mysona Byrską poglądy
takich myślicieli jak Hermann Heller, Helmut Plessner, Carl Schmitt czy Ernest
Forsthoff podkreślają to, iż teorię państwa należy oprzeć o koncepcję ludzkiej
natury, jak też przekonanie, że jedynie porządek demokratyczny wydaje się
właściwie oddawać naturę ludzką.
W pierwszym rozdziale zostało zarysowane pojęcie państwa ze szczególnym
zwróceniem uwagi na aspekty etyczne formalnego funkcjonowania państwa.
Tematycznie rozdział oscyluje wokół próby odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest
funkcjonowanie etycznej struktury państwowej. Autorka przywołuje rozważania
Otfrieda Höffego (Etyka państwa i prawa) dotyczące etycznych fundamentów
państwa. Wskazany niemiecki badacz za sedno problemu etyczności uważa
kwestie moralnego dopuszczania do stosowania przymusu przez uprawnione
do tego instytucje państwowe. Wskazane zostały podstawowe zasady
demokratycznego porządku, które stanowią o istocie etyczności państwa: zasada
wolności, praworządności, równości, solidarności, pomocniczości, większości
głosów. Wartym zauważenia jest zwrócenie uwagi autorki na to, że szczególny
porządek społeczno-polityczny jakim jest demokracja pozostaje etyczny zwłaszcza
na płaszczyźnie ontycznej, a w codziennym życiu obywatela w państwie umożliwia
jednostkom organizowanie przestrzeni życiowej zgodnie z przekonaniami etycznomoralnymi pod warunkiem zachowania wymogów proceduralno-prawnych.
Ponadto podkreślić należy, iż jedynie w pełni moralnie może działać konkretny
człowiek, nie zaś ponadindywidualna struktura jaką jest państwo. Rozdział ten
stanowi swoisty wstęp do rozważań na temat wybranych przez Joannę Mysona
Byrską aspektów etycznych demokracji.
Kolejne rozdziały stanowią kontynuację myśli dotyczących różnych aspektów
demokracji w ujęciu etycznym, które zostały wskazane w zakończeniu pierwszego
rozdziału. Poruszone zostają kwestie demokratycznej wolności, równości będącej
spoiwem państwa demokratycznego. Poddana analizie wolność – stanowiąca
jedną z podstawowych wartości, na których opiera się demokracja – rozpatrywana
jest zarówno z perspektywy politycznej, ale również antropologicznej
i psychologicznej. Podkreślono, że demokratyczna wolność w niektórych
sytuacjach może być trudna dla człowieka nie przygotowanego na nią, nie
umiejącego z niej korzystać, stać się może „nieszczęsnym darem” (Józef
Tischner). Wolność nie może być postrzegana jedynie jako możliwość
swobodnego działania, należy ją również łączyć z obowiązkiem uwzględniania
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wolności i praw innych ludzi. Ponadto prawnie przyznana i gwarantowana
demokratyczna wolność wymaga nieustannej pracy nad sposobami korzystania
z niej. Równie trudną w praktyce funkcjonowania demokratycznego państwa jak
zasada wolności jest zasada równości. W publikacji został podkreślony podział na
równość formalną i materialną. Wskazany podział opiera się na założeniach
Hermanna Hellera dotyczących zagadnienia równości, która jest niepodważalnym
elementem oraz spoiwem demokratycznego państwa. Według niemieckiego
myśliciela państwo demokratyczne nie może określać równości tylko formalnie,
jako przyznanej każdej jednostce równości wobec prawa. Obok równości formalnej
powinna być stawiana równość materialna, socjalna – to znaczy faktycznie
realizowana równość członków społeczeństwa pod względem posiadanych dóbr
materialnych oraz możliwości równego dostępu do dóbr współczesnego świata,
przez co należy rozumieć dostęp na przykład do edukacji czy kultury. Kolejny
rozdział poświęcony jest zasadzie pluralizmu i funkcjonowaniu państwa
demokratycznego. Przedstawiona analiza pluralizmu w kontekście demokracji
pokazuje, jak istotne jest funkcjonowanie pluralizmu ograniczonego, a równocześnie jaki negatywny wpływ na działanie całego porządku państwa może mieć
pluralizm nieograniczony. Za podstawę analizy posłużyła autorce koncepcja
Ernesta Fraenkla – niemieckiego twórcy koncepcji neopluralizmu. Ponadto
wskazane zostały filary demokracji, jako produktu kultury Zachodu: tradycja
judeochrześcijańska, filozofia starożytna oraz prawo rzymskie.
Logiczną konsekwencją zasady wolności i zasady równości oraz pluralizmu
jest zasada tolerancji, która jest przedmiotem dalszych rozważań. Przyjazna dla
demokratycznego porządku tolerancja to postawa, która uznaje równe prawa
jednostek do posiadania, jak też propagowania własnych systemów etycznych.
Zauważone zostały granice tolerancji w państwie demokratycznym, którymi przede
wszystkim wydają się być zasady demokratyczne oraz podstawowe wartości
wpisujące się w istotę demokracji. Równie ważną kwestią dla demokratycznego
porządku – ujmowanego głównie jako struktura formalna – poruszaną w kolejnym
rozdziale są debaty i dyskusje, w toku których to kształtowana jest opinia
publiczna, a obywatele dzięki nim otrzymują informacje na tematy dotyczące ich
samych bezpośrednio lub pośrednio. Autorka wyraźnie wskazuje iż sercem
demokracji powinna być debata publiczna nad problemami jeszcze przed
bezpośrednimi wyborami. Omówione zostały zarówno debaty, dyskusje, jak
i negocjacje oraz określone zmiany w kształtowaniu opinii publicznej przy użyciu
wskazanych sposobów komunikacji, wywierania wpływu na społeczeństwo.
Zauważono problem wypierania debat i dyskusji z przestrzeni politycznej przez
negocjacje, co poparte zostało między innymi diagnozami Carla Schmitta z okresu
międzywojennego. Zdiagnozowana przez Schmitta ekonomizacja polityki i debaty
publicznej uznana została za jedno z zagrożeń demokratycznego porządku.
Rozdział siódmy poświęcony został konfliktowi rozumianemu jako wartość
niezbędna do funkcjonowania stabilnego porządku demokratycznego. Wydaje się,
że we współczesnym państwie demokratycznym ze względu na charakter
społeczno-polityczny tego porządku nie jest możliwe wypracowanie trwałego
konsensusu, stąd też istnienie sporów jest czym naturalnym, co nie tylko
nie niszczy zasadniczej struktury porządku państwa, ale też uważane jest
za urzeczywistnienie takich wartości jak równość i wolność. Warto zauważyć
odwołanie do kultury prowadzenia sporów, którą Otfried Höffe uważa za element
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demokratycznego porządku. Konflikt uważany za wartość jest przede wszystkim
w koncepcji demokracji radykalnej. W przytoczonej przez badaczkę teorii
Hermana Hellera podkreśla się wartość oraz znaczenie konfliktu – poprzez otwarty
spór możliwa staje się wymiana różnych poglądów oraz ich konfrontacja,
a w sprzyjających okolicznościach także ich rozstrzygniecie. Docenienie przez
Hellera wagi konfliktu w porządku demokratycznym ma wskazać na rolę konfliktu
w zapobieganiu między innymi wycofywaniu jednostek ze sfery publicznej
w prywatną oraz na rolę w umożliwianiu ekspansji pojawiających się potrzeb
społeczeństwa. Po przeczytaniu tego rozdziału można stwierdzić, iż nie należy
obawiać się konfliktu, a jego nieusuwalność z przestrzeni społeczno-politycznej nie
powinna niepokoić, a zdecydowanie stanowić pole dociekać badaczy. Kończący
rozważania nad etycznymi aspektami demokracji rozdział został poświęcony
funkcjonowaniu jednostki w demokracji. Poprzez analizę wskazanych powyżej
aspektów demokracji można skonstruować wniosek, że demokracja jest
funkcjonalnie zależna od wielu różnorodnych czynników. Wskazano, że porządek
demokratyczny stawia przed obywatelem określone wymagania, których
to realizacja jest niezbędna do tego, by demokracja mogła funkcjonować
w efektywny i stabilny sposób. Autorka zastanawia się nad tym co powoduje
zamkniecie się jednostek na przestrzeń społeczno-polityczną i wycofanie
w sferę prywatną. Ponadto szczególną uwagę czytelnika zwraca stwierdzenie,
że demokracja bez zaangażowania obywateli na początku zmienia się, następnie
popada w techniczny kryzys a na koniec przyjmuje różne formy kryzysu
egzystencjonalnego.
Jak zostało już powyżej wskazane publikacja składa się oprócz wstępu,
zakończenia (w różnych językach) z siedmiu rozdziałów. Rozdziały mają zbliżoną
do siebie objętość a ich treść wydaje się ściśle wiązać je ze sobą. Każdy
z rozdziałów omawia konkretny etyczny aspekt demokracji. Rozdziały
rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem, a zakończone są podsumowaniem,
dzięki któremu czytelnik ma możliwość przypomnienia omówionych kwestii oraz
usystematyzowania uzyskanej po literaturze rozdziału wiedzy.
Książka porusza jedynie wybrane aspekty etyczne demokracji, co może rodzić
pytania dotyczące tego, czy są to jedyne, najważniejsze aspekty oraz czy inne
aspekty w ogóle są tematem rozważań myślicieli zajmujący się demokracją.
Odpowiedzi na te pytania nie są zawarte w publikacji. Owszem autorka już we
wstępie zaznacza, że „wybór prezentowanych etycznych aspektów demokracji
podyktowany został ważnością i nośnością omawianych kwestii” (s. 10), jednak
myślę, że nie odpowiada to na wątpliwości dotyczące doboru przedstawionych
przez autorkę aspektów. Wskazane byłoby pełniejsze, bardziej wyczerpujące
określenie kryteriów wyboru omówionych w książce treści. Lektura wstępu książki
może sugerować, iż przedstawione zostaną tylko koncepcje autorów niemieckich,
a jednak omawiane są nie tylko ich koncepcje, ale także między innymi polskich
autorów, na przykład Józefa Tischnera czy Zygmunta Baumana. Ponadto
wykorzystanie w pracy myśli autorów z różnych tradycji może wywołać wrażenie
kakofonii. Mnogość przedstawionych ujęć koncepcji demokratycznych, jak też
wynikające z przyjętych tradycji różnice w interpretacji podejmowanych w porządku
demokratycznym działań może być dla czytelnika przytłaczające mimo
zastosowania przez autorkę przystępnego języka do omówienia podejmowanych
zagadnień.
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Niewątpliwą zaletą publikacji jest przybliżenie czytelnikowi myśli autorów
niemieckich dotyczących demokracji, zwłaszcza że w polskiej literaturze
przedmiotu nadal dominują odniesienia głównie do tradycji anglosaskiej.
W każdym rozdziale oprócz omówienia teoretycznych i praktycznych treści
Byrska stawia pytania, na które stara się odpowiedzieć w oparciu o koncepcje
różnych autorów. Na szczególną uwagę zasługuje dobór przez autorkę koncepcji,
które w obrazowy sposób prezentują podejmowane zagadnienia – na przykład
przedstawienie państwa demokratycznego, którego metaforą według Hermanna
Hellera jest drużyna piłkarska. Moją szczególną uwagę zwróciła jedna
z przywoływanych przez autorkę koncepcji Zygmunta Baumana dotycząca
zaangażowania i zainteresowania obywateli rzeczywistością społeczno-polityczną
– Bauman pisze o turystach, włóczęgach i pielgrzymach, z których to tylko ten
ostatni wspiera funkcjonowanie demokratycznego porządku. Wskazana koncepcja
zestawiona została z opisem Francisa Fukuyamy „człowieka bez piersi” oraz
z postacią wypierającego obywatela konsumenta, którą to opisuje Georg Ritzer.
Publikacja Joanny Mysona Byrskiej jest godna polecenia ze względu na to, że
mimo poddania analizie tylko wybranych etycznych aspektów demokracji stanowi
doskonałe źródło wiedzy na wskazany temat. Ze znanych mi publikacji
obejmujących tematycznie kwestie etycznych aspektów demokracji właśnie
ta książka moim zdaniem w najbardziej kompleksowy sposób udowadnia istnienie
etycznego fundamentu demokracji oraz omawia etyczne aspekty jej elementów
składowych.
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Andrzej PIOTROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: THE INTERNATIONAL APPLIED
MILITARY PSYCHOLOGY SYMPOSIUM, LISBONA, PORTUGALIA, 18-22
MAJA 2015
W tym roku, tym razem w Lizbonie, odbyła się 50 już jubileuszowa
konferencja z cyklu: „The International Applied Military Psychology Symposium”
(IAMPS). Ma ona wieloletnią tradycje a jej początki sięgają lat 60. ubiegłego wieku.
Organizowane przez IAMPS konferencje to pole do wymiany doświadczeń
psychologów wojskowych z Europy, Ameryki Południowej a także z Azji i Afryki.
Gospodarzem tegorocznej konferencji był Military College w Lisbonie. Zebranych
gości przywitał płk Fernando Cruz – dyrektor Ośrodka Portugalskiej Psychologii
Wojskowej. Konferencje rozpoczęła się w Muzeum Wojskowym, gdzie miały
miejsce pierwsze oficjalne przemówienia przedstawicieli gospodarzy oraz
prezentacja XIV-wiecznych technik walki. Dla zainteresowanych historią możliwość
zwiedzenia muzeum a zwłaszcza obejrzenia szabli Vasco da Gamy była kolejną
atrakcją.
W takcie konferencji prezentowane były wystąpienia w kilku obszarach
tematycznych: motywacja i dobrostan; czynnik ludzki i efektywność; stres
i odporność psychiczna; od kadetów do oficerów – proces adaptacji;
psychologiczna interwencja w kryzysach, katastrofach i wypadkach; wojsko
a rodzina; zasoby ludzkie a czynniki organizacyjne. Ponieważ wystąpień było
bardzo dużo scharakteryzowane zostaną tylko główne bloki tematyczne. Drugiego
dnia konferencji w ramach bloku problemowego: motywacja i dobrostan najwięcej
wystąpień poruszało tematykę zaangażowania w służbę. Przedstawione wyniki
badań wskazywały na organizacyjne czynniki determinujące zaangażowanie
w służbę. Jest to zgodne z aktualnym trendem pozytywnej psychologii organizacji,
która implementuje swoje odkrycia do środowiska wojskowego. W drugim bloku
tematycznym: czynnik ludzki i efektywność prelegenci skupili się m.in. na wsparciu
organizacyjnym, narzędziach selekcji, uzależnieniom oraz profilu psychologicznym
żołnierzy. Wystąpienia te ukazywały najnowsze trendy stosowanej psychologii
wojskowej w różnych krajach. Trzeci dzień konferencji rozpoczął się od panelu:
psychologiczna interwencja w kryzysach, katastrofach i wypadkach. Szczególnie
ten panel cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy a w trakcie dyskusji padło
najwięcej pytań. Wymiana doświadczeń, jak radzić siebie z obciążeniami
psychicznymi w takcie służby w kraju oraz poza jego granicami jest jednym
z ważniejszych punktów konferencji organizowanych przez IAMPS. Ma to także
odzwierciedlenie w literaturze psychologii wojskowej – bardzo dużo publikacji
poświeconych jest bojowo-operacyjnym reakcjom stresowym. Po przerwie
obiadowej odbył się panel poświęcony relacjom pomiędzy służbą a rodziną. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia poruszające problematykę konfliktów
pomiędzy rolą rodzinną a zawodową oraz adaptacji żołnierzy po misji. Ważna
z punktu społecznego problematyka znalazła przestrzeń do dyskusji wśród
psychologów pracujących z żołnierzami, którzy uczestniczyli w misjach oraz
operacjach bojowych.
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Organizatorzy zadbali aby konferencja nie była tylko spotkaniem naukowym,
dlatego też dzień ten zakończył się malowniczą wycieczką po Lisbonie, Sintrze
i Capo Roca. Obrady tego dnia zakończyły się uroczystą kolacją na terenie bazy
lotniczej, gdzie można było w mniej oficjalnej atmosferze wymieniać poglądy oraz
dyskutować nad wystąpieniami. Ostatni dzień konferencji skupił się na tematyce:
zasoby ludzkie a czynniki organizacyjne. Przedstawione w trakcie tego panelu
referaty były próbą odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany mogą czekać psychologię
wojskową w najbliższych latach.
W trakcie konferencji odbyła się także sesja plakatowa, gdzie naukowcy oraz
praktycy mogli przedstawić wyniki swoich badań oraz zaprezentować prowadzone
przez nich programy psychologiczne. Cześć prezentacji była niestety tylko
w języku portugalskim co utrudniało zapoznanie się z ich tematyką.
Konferencje organizowane przez IAMPS na trwale zapisały się w kalendarzu
wydarzeń naukowych poświęconych psychologii wojskowej. Dzięki takim
wydarzeniom można obserwować najnowsze trendy, dzielić się spostrzeżeniami
oraz doświadczeniem zawodowym. Konferencja w Lizbonie zgromadziła ponad
100 uczestników z różnych krajów. Udział w niej na pewno wzbogaca
doświadczenie zawodowe psychologów na co dzień pracujących z żołnierzami lub
prowadzących badania psychologiczne w środowiskach wojskowych.
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Andrzej PIOTROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: IL DISPREZZO E LA PENA TRA
PSICOLOGIA E REATO (POGARDA I KARA. POMIĘDZY PSYCHOLOGIĄ
A PRZESTĘPSTWEM). PADWA, WŁOCHY, 11 GRUDNIA 2015
11 grudnia 2015 roku odbyła się w Padwie konferencja zorganizowana przez
Włoskie Stowarzyszenie Psychologii Penitencjarnej (Società Italiana di Psicologia
Penitenziaria, SIPP) pt.: IL DISPREZZO E LA PENA TRA PSICOLOGIA E REATO.
Włoskie Stowarzyszenie Psychologii Penitencjarnej postawiło sobie
następujące cele: opracowanie kodeksu etycznego psychologa pracującego
w instytucjach penitencjarnych, współpracę z instytucjami wymiaru sprawiedliwości
i towarzystwami naukowymi, wspieranie prowadzenia badań naukowych,
promowanie diagnozy i interwencji psychologicznej a zwłaszcza zapobieganie
samobójstwom osadzonych oraz wspieranie szkolenia psychologów. Organizacja
ta funkcjonuje od ponad 30 lat i doczekała się już wielu sukcesów. Wypracowane
zostały metody i narzędzia diagnostyczne stosowane wobec osadzonych ale także
programy zabezpieczające przed powstaniem syndromu wypalenia zawodowego
personelu więziennego. Podejmując perspektywę personalistyczną starają się
upowszechniać tezę, że przestępca także jest osobą a jego poprawa możliwa jest
dzięki zastosowanym środkom wychowawczym. Stowarzyszenie stara się
przezwyciężać logikę zawartą w dziele Michela Foucault „Nadzorować i karać.
Narodziny więzienia” tak, aby w proces resocjalizacji włączać zarówno
osadzonego, personel jak resztę społeczeństwa.
Kontynuując wieloletnią tradycję wymiany doświadczeń Włoskiego
Stowarzyszenia Psychologii Penitencjarnej zorganizowana została konferencja
„Pogarda i kara. Pomiędzy psychologią a przestępstwem” skierowana
do psychologów, lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych, pedagogów,
policjantów i personelu więziennictwa. Konferencję zorganizowała i prowadziła
Silvana Serragiotto – ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości, psycholog
i psychoterapeuta.
Po przywitaniu gości jako pierwsza wystąpienie miała Massimiliana Bettiol.
Tematem jej wystąpienia było „Pogarda w filozofii (kontakt z przestępstwem).”
Filozoficzne rozważania na temat przestępstw i przestępców odnajdujemy głównie
w filozofii okresu oświecenia ale pierwsze filozoficzne rozważania propagował już
Platon, postulując aby więzienia śledcze i dla skazanych były osobnymi
instytucjami. Ważny głos w filozofii na temat przestępstwa miał Immanuel Kant
i Georg Hegel a myśli ich na długo były inspiracją sprawiedliwościowego prawa
karnego.
Bardzo interesujące wystąpienie miała Vincenza Barra. Prezentowany przez
nią temat „Pogarda w Boskiej Komedii Dantego” poruszał problematykę
przestępstw i gradację kar. Barwne opisy zawarte u Dantego dobrze ilustrują
pogardę do przestępstwa a kręgi piekieł wskazują na rozmiar zbrodni. Największej
pogardy doczekali się mordercy oraz ci, którzy zdradzili własne rodziny i ojczyznę.
Od czasów Dantego niewiele się chyba zmieniło w ocenie tych przestępstw.
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Wyniki badań oparte na nowoczesnej metodologii i narzędziach
psychologicznych przedstawiała Giada Fratantonio a tematem jej wystąpienia było:
„Pogarda własnego ciała”. Wystąpienie było w ujęciu neuropsychologicznym.
Kolejne dwa wystąpienia, Sylvany Serragiotto i Valerio Landro miały na celu
przybliżenie tematyki „Pogarda i przestępstwa przeciwko własności”. Pierwsza
prelegentka przedstawiała tematykę z punktu widzenia psychoterapii i resocjalizacji
a drugi z perspektywy prawa. Przestępstwa przeciwko własności (np.: kradzieże,
oszustwa, niszczenie mienia) należą do najbardziej powszechnych a przez
to najbardziej uciążliwych przestępstw.
Paola Giannelli i Ludovico Santarelli skupili się na temacie „Pogarda
i przestępstwa przeciw osobie”. Podobnie jak wcześniejsza para prelegentów także
i oni przestawili problem z perspektywy prawa oraz psychoterapii. Przestępstwa
przeciwko osobie zawierają cały katalog występków, od znieważania przez
dyskryminację aż do pobicia i morderstwa włącznie. W spektrum tych przestępstw
mieszczą się także te o charakterze seksualnym.
Fabrizio Cacciabue zaprezentował wykład pt. „Pogarda i tożsamość państwa”.
Działalność państwa niejednokrotnie może budzić sprzeciw a z drugiej strony
obywatel sam może podważać podstawy prawne legalnie funkcjonującego,
demokratycznego państwa.
Ostatnie wystąpienie miał Andrzej Piotrowski a zatytułowane ono było
„Doświadczenia międzynarodowe polskiego systemu penitencjarnego” i miało na
celu przedstawienie krótkiej charakterystyki wymiany doświadczeń polskiej Służby
Więziennej z podobnymi instytucjami w Europie oraz USA.
Konferencje zorganizowana przez SIPP na stałe wpisały się w kalendarz
wydarzeń z zakresu włoskiej psychologii penitencjarnej. Możliwość spotkania się
w jednym miejscu specjalistów z różnych obszarów, których centrum
zainteresowania stanowi funkcjonowanie systemu penitencjarnego to dobra okazja
do dyskusji i wymiany doświadczeń. Dobra inicjatywa skupia nie tylko praktyków
ale także przedstawicieli świata nauki. Dodać w tym miejscu należy, że konferencja
zgromadziła około 100 uczestników, w tym wielu studentów, którzy z uwagą
przysłuchiwali się wykładom, zadawali pytania oraz zabierali głos w dyskusji.
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Sabina OLSZYK
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wydział Humanistyczny
RECENZJA KSIĄŻKI:
Jerzy Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Wyd. Difin SA. Warszawa
2015, ss. 300, bibliogr. ISBN 978-83-7930-666-4
Masowo postępująca globalizacja i swobodny, nieograniczony dostęp
do nowych mediów (Internet, sieci komórkowe itd.) sprawiły, że obserwujemy
współcześnie niepohamowany rozwój technologii i środków komunikacji
międzyludzkiej. Obok niewątpliwie pozytywnych tendencji wynikających
z umasowienia i informatyzacji naszego życia stymulujących rozwój we wszystkich
dziedzinach, obserwujemy jednocześnie nasilanie się zjawisk negatywnych
związanych z rozprzestrzenianiem się działalności terrorystycznej, przestępczości
zorganizowanej oraz cyberprzestępczości, która dzięki globalnej dostępności
Internetu przybiera charakter międzynarodowy. Tego m.in. zagadnienia dotyczy
publikacja będąca przedmiotem recenzji.
Książka
Paradygmaty
cyberprzestępczości
dotyka
problematyki
przestępczości w cyberprzestrzeni w jej wielu odsłonach oraz wymiarach. Stanowi
wnikliwe i bardzo interesujące studium nad tym zjawiskiem. Jest oryginalnym
opracowaniem
uwzględniającym
złożoność
cyberprzestępczości,
będąc
jednocześnie niezwykle udaną próbą syntezy dotychczasowych poglądów w tym
zakresie.
Autorem omawianej pozycji jest mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński – doktor nauk
wojskowych, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną
i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
a przede wszystkim znany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa państwa,
cyberprzestępczości i dowodów cyfrowych.1
Jak zauważył sam autor, książka ma charakter interdyscyplinarny – bo taka
jest też natura cyberprzestępczości, która podlega dynamicznym zmianom – oraz
charakter przeglądowy i polemiczny. Swoim zakresem obejmuje aspekty prawne,
kryminologiczne, socjologiczne i w niewielkim stopniu techniczne spojrzenie na
cyberprzestępczość. Uwzględnia również problematykę dowodów cyfrowych
i wpływu technik teleinformatycznych na przestępczość oraz opisuje aktualnie

1

Mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński pełni również funkcję biegłego sądowego w zakresie przestępczości
komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. W latach 2005-2006 był polskim
ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.
Jest ponadto członkiem Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter
forensics) oraz członkiem Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. Autor wielu publikacji
i wystąpień konferencyjnych z zakresu swojej specjalności naukowej. Organizator cyklicznych
konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz
„Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych”. Jerzy Kosiński [online].
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=117126&lang=pl
(pobrano
6.09.2015 r.); Księgarnia internetowa Difin, zakładka: O autorze [online]. http://www.ksiegarnia.difin.
pl/bezpieczenstwo/42/paradygmaty-cyberprzestepczosci/jerzy-kosinski/2343 (pobrano 6.09.2015 r.)
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stosowany system zwalczania cyberprzestępczości. Twórca zastrzegł jednak,
że publikacja nie wyczerpuje całości tematu w tym zakresie, nie jest podręcznikiem
ani poradnikiem uczącym, jak dokonywać przestępstw w cyberprzestrzeni ani jak je
zwalczać. Książka ma na celu w sposób krytyczny ukazać zagrożenia wynikające
z wykorzystania nowoczesnych technologii przetwarzania informacji dla ich
użytkowników. Celem jest także zwrócenie uwagi, że cyberprzestępczość nie jest
zwykłym przestępstwem, do którego wykrycia wystarczające są tradycyjne metody
pracy organów ścigania, ale wykorzystuje najnowocześniejsze technologie
przetwarzania informacji korzystając jednocześnie z socjotechniki i wykorzystując
luki prawne. Dlatego też do jej zwalczania nie wystarczą proste i jednoznaczne
metody działania.
Publikacja, będąca przedmiotem analizy, składa się z pięciu zasadniczych
rozdziałów, z których każdy stanowi odrębna refleksję autora na wybrany temat.
Każdy z rozdziałów opatrzony jest Podsumowaniem. Klamrą spinającą
poszczególne fragmenty jest Wstęp oraz Wnioski autora.
We Wstępie publikacji Jerzy Kosiński z ogromną skrupulatnością dokonał
przeglądu oraz precyzyjnego wyjaśnienia różnych definicji pojęć potocznie
utożsamianych z cyberprzestępczością tj.: cyberzagrożenia, cyberterroryzm,
cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacyjne. W opinii autora, słusznej
zresztą, koniecznym okazało się także wyjaśnienie terminu „cyberprzestrzeń”,
którą zdefiniował jako cyfrową przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji
tworzoną przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy
nimi oraz relacjami z użytkownikami (s. 33). To w tej przestrzeni mają bowiem
miejsce akty przestępcze, tak trudne do powstrzymania, a ich specyfiką jest brak
fizycznego kontaktu ofiary z przestępcą. Jak twierdzi autor brak wyraźnie
zdefiniowanego przeciwnika rozmywa ostrość i realizm dostrzegania zagrożeń
w cyberprzestrzeni, a tym samym potrzebę tworzenia i utrzymywania stosownego
systemu bezpieczeństwa (s. 18).
W pierwszych fragmencie (rozdziale) książki szeroko omówiono pojęcie
cyberprzestępczości z uwzględnieniem jego wieloznaczności i złożoności
w definiowaniu zjawiska w różnych dokumentach i aktach prawnych. Omówiono
także funkcjonujące w literaturze przedmiotu jego klasyfikacje oraz cechy. Z uwagi
na to, że w literaturze fachowej brakuje jednej, uniwersalnej definicji
cyberprzestępczości, autor przedstawił różne wyjaśnienia tego terminu
funkcjonujące w piśmiennictwie prawniczym, jakie obowiązywały od czasu
pierwszych definicji przestępczości komputerowej aż do czasów współczesnych.
Jako najbardziej aktualną i ujmującą różnorodność zjawiska, wskazał definicję
cyberprzestępczości wypracowaną podczas Tenth United Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Vienna 2000), która
ujmowała cyberprzestępczość w dwóch znaczeniach: węższym i szerszym.
W wąskim znaczeniu przestępczość komputerowa obejmuje każde nielegalne
zachowania realizowane za pomocą działań elektronicznych nakierowanych
na bezpieczeństwo systemów komputerowych i danych w nich przetwarzanych.
W szerszym znaczeniu cyberprzestępczość to wszelkie nielegalne zachowania
popełnione za pomocą lub względem systemu komputerowego czy sieci, w tym
takie przestępstwa jak nielegalne posiadanie, oferowanie lub rozpowszechnianie
informacji za pomocą systemu komputerowego lub sieci (s. 13). Tak rozumiana
cyberprzestępczość sytuuje się w szerokim obszarze przestępstw, począwszy od
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tych o charakterze gospodarczym (oszustwa, fałszerstwa, szpiegostwo
przemysłowe, sabotaż i wymuszenia, piractwo komputerowe, przestępstwa przeciw
własności intelektualnej, propagacja nielegalnych i szkodliwych treści) aż do
przestępczości zorganizowanej. W dalszej części rozdziału J. Kosiński wyliczył
i omówił różne rodzaje cyberprzestępstw tj.: przeciw poufności, integralności
i dostępności danych. Autor wyróżnił ponadto kategorię cyberprzestępstw,
w których komputer jest narzędziem przestępstwa. Należą do niej np.: manipulacja
fakturami, kontami firmowymi, manipulacje online, nielegalne użycie kart
kredytowych. Wyodrębnił ponadto kategorię cyberprzestępstw związanych
z treścią obejmujących: treści pornograficzne z udziałem małoletnich, nawoływanie
do nienawiści na tle rasowym i treści ksenofobiczne, inne cyberprzestępstwa
związane z treścią. W omawianym fragmencie poruszono również kwestie
naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych, ukazano także specyfikę innych
cyberprzestępstw związanych m.in. z przetwarzaniem danych osobowych czy
przetwarzaniem danych wrażliwych (s. 83). Większość tych informacji opatrzonych
zostało licznymi przykładami oraz danymi liczbowymi, otrzymanymi w wyniku
dociekań własnych autora lub stanowiących pokłosie ekspertyz i raportów
tworzonych przez analityków różnych organów krajowych i zagranicznych
badających to zagadnienie.
W rozdziale drugim przedstawiono i dokładnie omówiono szeroką gamę
obserwowanych w cyberprzestrzeni zagrożeń typu: malware, spam, kradzież
tożsamości, botnet, phishing, DDoS, darknet, płatności anonimowe i kryptowaluty,
pranie pieniędzy, carding, Internet IPR, pornografia dziecięcia i pedofilia, hazard
internetowy,
oszustwa
na
aukcjach
internetowych
czy
oszustwa
telekomunikacyjne. Oprócz identyfikacji i szczegółowej analizy wymienionych
zagrożeń jakie mogą wystąpić w cyberprzestrzeni, przedstawiono prognozy
i możliwe kierunki rozwoju owych szkodliwych zjawisk. Informacje te także poparte
zostały konkretnymi przykładami cyberprzestępstw, które zostały faktycznie
popełnione. Opatrzono je ilustracją graficzną oraz danymi liczbowymi, które
dogłębnie uświadamiają poziom niebezpieczeństwa zjawiska cyberprzestępczości.
W omawianym fragmencie zwraca uwagę ponadprzeciętna znajomość
zagadnienia u autora pracy, który w przejrzysty i prosty sposób próbuje wyjaśnić
sposoby przeprowadzania poszczególnych przestępstw. Ma to zapewne pełnić
funkcję informacyjną i ostrzegawczą dla użytkowników przed nierozważnym
korzystaniem z nowych technologii.
Kolejny fragment, recenzowanej publikacji, poświęcony został zagadnieniu
dowodów cyfrowych, rozumianych jako informacje o wartości dowodowej
przechowywanych lub przekazywanych w formie cyfrowej (s. 182). W tym rozdziale
autor wykazał się znakomitą znajomością tematu, zarówno w wymiarze
teoretycznym jak i praktycznym. Dokonał precyzyjnego rozróżnienia pojęć „dowód
komputerowy” i „dowód elektroniczny”, które często błędnie są traktowane
tożsamo. Wyjaśnił jak należy je pozyskiwać podczas przeszukania, jak
zabezpieczać, przechowywać i analizować w późniejszej fazie postępowania
dowodowego (s. 194-210), szczegółowo omawiając poszczególne czynności.
Wskazał ponadto zasadnicze cechy dowodów cyfrowych oraz przeanalizował
obowiązujące procedury prawne dotyczące ich wykorzystania w sprawach
sądowych.

394
_______________________________________________________________________________________________

Rozdział czwarty traktuje o metodach zwalczania cyberprzestępczości
ze wskazaniem na możliwe problemy na jakie mogą natrafić organy ścigania
w kontekście gromadzenia i analizy dowodów cyfrowych. Autor zaproponował
ponadto pewien model zwalczania cyberprzestępczości (s. 213) oraz wskazał
organizacje krajowe i międzynarodowe w kompetencjach których leżą działania
związane ze zwalczaniem przestępczości w cyberprzestrzeni. Twórca książki
zwrócił uwagę jednak, że najskuteczniejszą metodą działania w walce
z cyberprzestępczością w zglobalizowanym świecie jest edukacja społeczeństwa
i uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii oraz
rozległy sojusz między ekspertami dziedzinowymi w sektorze publicznym i prywatnym, tak by organy ścigania mogły skutecznie i szybko reagować (s. 252-253).
W ostatnim rozdziale pracy autor przedstawił swoje wizje przyszłości
cyberprzestępczości, podejmując próbę wystawienia diagnozy i możliwych
kierunków rozwoju tego zjawiska. Zaproponował ponadto działania które należy
podjąć aby zminimalizować te zagrożenia w przyszłości i wskazał na bliskie relacje
cyberprzestępczości z pokrewnymi i bardzo niebezpiecznymi zjawiskami,
tj.: przestępczość zorganizowana, terroryzm oraz szpiegostwo, bowiem we
wszystkich tych działaniach wykorzystywane są te same narzędzia i techniki
teleinformatyczne.
W opinii recenzentki, książkę cechuje jasna konstrukcja, różnorodność
poruszanych kwestii, co zasługuje na największe uznanie. Książka opatrzona jest
bogatą literaturę fachową w języku polskim i angielskim, na którą składają się
różne typy dokumentów tj.: publikacje zwarte, artykuły z czasopism, opracowania
i raporty, akty prawne i dokumenty urzędowe oraz strony internetowe (s. 282-300).
Dużym plusem publikacji jest prostota języka jakim autor operuje
w przedstawieniu, skądinąd skomplikowanych, zagadnień z pogranicza
kryminologii i informatyki. Obrazowość i przystępność języka pozwalają zrozumieć
czytelnikowi, nawet słabo wprawionemu w tej tematyce, zjawiska zachodzące
w cyberprzestrzeni. Opisywane przykłady zagrożeń i przeprowadzonych ataków
zostały ponadto zilustrowane bogatymi, względnie aktualnymi danymi
pochodzącymi z rozmaitych raportów i badań przeprowadzonych w kraju
i zagranicą. Dane statystyczne pozwoliły natomiast uwypuklić skalę zjawiska
cyberprzestępczości i zrozumieć jak poważnym i wszechogarniającym
zagrożeniem jest aktualnie i będzie w przyszłości jeśli odpowiednie organy
i instytucje nie zaimplementują odpowiednich metod walki z nią. Ten argument
uzasadnia potrzebę powstania owej publikacji, w której poruszono, zagadnienia
nie uwzględnione w dotychczasowych publikacjach na ten temat, bądź poruszono
je w sposób niewystarczający. I pomimo, że tematyka zawarta w publikacji
nie wyczerpuje całkowicie tematu, co z resztą nie było zamiarem autora, to udało
mu się pokazać różnorodność i złożoność tego zjawiska.
Jerzy Kosiński wskazał na konkretne problemy jakie mogą wystąpić podczas
działań organów ścigania parających się zwalczaniem cyberprzestępczości,
a także przedstawił wiele nowatorskich rozwiązań owych problemów. Zagłębiając
się w meandry cyberprzestępczości czytelnikowi towarzyszy przekonanie,
że autor doskonale zna i rozumie zjawiska, które opisuje. Świadczy to o dogłębnej
znajomości tematu zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym
i – nieczęstej dzisiaj wśród autorów – umiejętności mówienia w prosty sposób
o zjawiskach, które w rzeczywistości prostymi nie są. To duża zaleta tej pozycji.
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Ponadto logicznie zbudowana narracja, trafne uwagi i prognozy, czynią
z recenzowanej publikacji książkę o dużej wartości naukowej, otwierającą nowe
obszary badawcze dla zainteresowanych tą tematyką uczonych.
Z uwagi na informacyjny i praktyczny charakter treści zawartych w książce,
w moim przekonaniu, śmiało mogą po nią sięgać, oprócz zwykłych użytkowników
nowych technologii, pasjonatów i badaczy zjawiska, także funkcjonariusze
organów ścigania zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości.
W zasadzie autorka recenzji nie dopatrzyła się znaczących uchybień
w publikacji, formalna i merytoryczna konstrukcja pracy wydaje się poprawna,
brakuje może jedynie konkretnych porad jak przed owymi zagrożeniami
w cyberprzestrzeni się bronić. Jednakże biorąc pod uwagę specyfikę
cyberprzestępczości i jej nieustanną ewolucję oraz zmienność, nie tylko
wykorzystywanych narzędzi, ale także metod i schematów, którymi posługują się
przestępcy, trudno byłoby autorowi udzielić konkretnych, uniwersalnych rad
obowiązujących aktualnie i w przyszłości. Wiedza o istnieniu tych zagrożeń
powinna nas użytkowników cyberprzestrzeni zmobilizować do większej ostrożności
podczas korzystania z dobrodziejstw techniki, bo pomimo identyfikacji przestępstw
i zgłoszenia ich odpowiednim organom, oszuści często pozostają bezkarni.
Łatwość ukrycia się sprawcy, wynikająca z przekierowania ruchu internetowego
przez liczne węzły ukrywające źródłowy komputer sprawia, że przestępcy czują się
bezkarni. Transgarniczność cyberprzestępczości to kolejna furtka dla sprawców,
którzy mogą popełniać przestępstwa prawie z każdego miejsca na świecie, nie są
bowiem ograniczani logistycznie. Bardzo trudno zatem zidentyfikować związek
między przestępcą a miejscem przestępstwa. Wykrywanie i przeciwdziałanie tego
typu zagrożeniom stanowi zatem ogromne wyzwanie dla organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości, które powinny wykazać się szybkością i dużą
elastycznością działania oraz dostosować metody i narzędzia do specyfiki tego
rodzaju przestępstw.
Publikacja w moim przekonaniu może liczyć na sporą grupę odbiorców
interesujących się zagadnieniem cyberprzestępczości i dowodów cyfrowych.
Decyduje o tym przede wszystkim nowatorska tematyka, aktualność
prezentowanych danych, liczne praktyczne przykłady oraz odważne prognozy
wobec kierunków, którymi zmierza cyberprzestępczość. Opracowanie posiada
niewątpliwie walory eksplanacyjne, stanowi ważne uzupełnienie literatury
przedmiotu, będąc jednocześnie źródłem wiedzy o zjawisku cyberprzestępczości
w jego różnorodnych odsłonach, a także praktyczne wskazówki jak je pozyskiwać,
przechowywać i analizować. Autor wskazał także kierunek wyzwań przed jakim
stoją organy ścigania, wymiar sprawiedliwości oraz instytucje krajowe
i międzynarodowe powołane do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom również
w cyberprzestrzeni.
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EVER FASTER, YET THICKER NOW. ON THE PHENOMENON
OF PRESENTISM IN OUR CULTURE

Embarking on a quest to describe our way of living in the time of late
modernity, it seems essential to consider the rate at which our society is subjected
to change. The dizzying pace of transformation goes hand in hand with an excess
of information stimuli and the constant flow of news. Hardly any individual can
make sense of it all, let alone absorb it. Year after year into the new millennium we
find that media, predominantly electronic ones, have become the new „natural”
habitat of our species. Social thinkers such as Ulrich Beck, Zygmunt Bauman
or Anthony Giddens, to name just a few, are trying their hardest to find an
algorithm that would help to decipher the rules of development of our risky, liquid,
late modernity. One of the latest thought-provoking achievements in this field –
original but not quite out of the blue – is Present Shock. When Everything Happens
Now by the American media theorist Douglas Rushkoff. In this article, we are going
to consider Rushkoff’s vision of our fast-paced and always accelerating culture –
a culture that appears to be sinking into the whirlpool of the present. We will follow
that analysis by looking at conceptual predecessors of the presentism heralded
by Rushkoff.
Present shock explores a very particular domain, seemingly familiar
to everyone, and yet fundamentally vague and, until now, unsatisfactorily
researched. At the heart of Rushkoff’s research is the paradigm of living in our
hyper-modern present. The opening paragraph reads: “Our society has reoriented
itself to the present moment. Everything is live, real time, and always on. It’s not a
mere speeding up, however much our life style and technologies have accelerated
the rate at which we attempt to do things. It’s more of a diminishment of anything
that isn’t happening right now – and the onslaught of everything that supposedly
is”.1 While the closing decades of the 20th C. were characterised by a futurist
approach, our present time is defined by presentism – an orientation on the very
present moment that is shocking in its intensity. In the title, Rushkoff alludes
to a well-known book from the 1970s, The Future Shock by Alvin Toffler.2 Typical
of that far-gone optimistic era, Toffler’s book is a trustful and expectant study
of what the development of technology, communication and media can bring to our
society. In Present Shock, Rushkoff proclaims: that advanced future has already
arrived.
The shocking nature of the present manifests itself in almost every aspect
of Western life, reshaping our ways of participating in culture, business or politics,
as well as understanding the advances of sciences and the meaning of existence.

1
2

D. Rushkoff, Present Shock. When Everything Happens Now. New York 2013, p. 2
Polish edition: A. Toffler, Szok przyszłości, trans. W. Osiatynski (et al). Warsaw 1974
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Rushkoff’s five-dimensional picture of this complicated present deserves a close
scrutiny.
To get this plenitude in order, the author organises the content into five
groups, each one focusing on an idiosyncratic feature of our time, through which
we experience the shock of the present. Apart from the first one, narrative collapse,
the names of these features are coinages demanding further explanation. To cast
some light on the issue of the collapse of the narrative, Rushkoff refers
to observations made by a world-renowned mythologist, Joseph Campbell, recent
discoveries in neurology, and remarks by Aristotle and Ursula Le Guin. He also
analyses media functioning (firstly TV), and the world of computer games.
A similarly wide spectrum of interdisciplinary argumentation is employed to explain
the remaining four dimensions of our present. One may wonder at the abundance
of examples of our present-moment fixation, and the ease with which Rushkoff
conjures them – as if there were to be no future, as if there had been no past,
as if Goethe’s Faust’s wish had come true: linger on fair moment! It is for a reason
that Rushkoff commences his book with a chapter on the atrophy of narration –
the effects of this may turn out to be the most dangerous. It would be hard not
to feel anxious reading this quote by Ursula Le Guin: “The story /.../ is one of the
basic tools invented by the human mind, for the purpose of gaining understanding.
There have been great societies that did not use the wheel, but there have been
no societies that did not tell stories”.3
The role of stories in explaining the surrounding world and helping tame it was
noticed already by Aristotle. The philosopher stated that when storytelling vanishes
from a culture, it results in decadence. It is thanks to stories – written, told, and
retold through generations – that cultures gained and preserved their identities,
striving to understand their place in time and space.
Dr Rushkoff, a commentator on CNN and a contributor to The Guardian,
watches various news channels extensively in search of the remnants of great
narratives. He concludes that the news as we know it is conditioned by economy.
One can observe this process (not only in the USA) on already story-less TV: each
hour of a show is divided into several segments spliced by commercials and
announcements of the coming episodes; those interludes often constitute more
than half of the show’s running time.
Even the sheer contents of a show are not narrative. Popular multi-season
series or reality shows take place as if beyond time. Usually their plot is far from
cohesive and does not follow any narrative, or approach a conclusion; preferably
it is left open-ended. The material epitome of the ‘now-ist pop culture’4 is the
omnipresent couch around which the characters of different sit-coms or Big
Brother-type reality shows gravitate. This model of programming stretches back to
the 1989 series Cops, and has evolved to be relatively free from a predetermined
plot or rigid screenplay.
Until recently, narratives were constructed in TV news. Half a century ago, the
main American networks – CBS, NBC, ABC – all had their own 15- to 20-minute
evening news segment that enjoyed great authority because, non-ironically,

3
4

D. Rushkoff, Present…, op. cit., p. 13
Ibidem, p. 23
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it made the viewer believe that ‘that’s the way it is!’. However, already in the 1990s
the CNN era began and the news became 24/7, ‘Live, On, Real-time’. The ocean
of news is beyond comprehension in its entirety, but the key to understanding
seems to be knowing what is going on right now.
Digiphrenia, as the second feature, concerns the interconnection between
digital media, technology and the omnipresent, digitally measured time. Digiphrenia
of the 21st century people is a specific, digital disorder of consciousness that
makes us try to do everything at the same time and be present in more than one
place at once. Thus, it redefines the concept of linear time, which is the corner
stone of western thought. Digiphrenia is critical of traditional, measurable and
linear time, i.e. the Greek chronos. The author emphasises the difference between
the analogue and the digital clock: “The analogue clock imitated the circularity
of the day, but digital timekeeping has no arms, no moving parts. It is numbers,
stationary in time. It just is”.5 Whereas with the introduction of the mechanical clock
in the Middle ages the pace of life somewhat increased and gained economic value
(English words: speed and punctual derive from that period), the digital clock
performed a different symbolic revolution – it halted time in the present moment.
Dr Rushkoff brings up other Greek terms for time, like kairos – proper moment,
positively fulfilled time. Contemporary fixation on the moment bears only
a superficial resemblance to kairos, since it does not connote any completion.
Time measuring throughout human history – beginning with seasonal cycles,
then calendars, up until analogue and digital chronometers – expresses
the process of human alienation. As makers of evolving culture we separate our
natural, biological cycles and seasons from the life measured by digital clocks. The
power of the immobile electronic digit shatters our attention and splits
consciousness. Only superficially does it allow us to be in more than one place
at once, and our alleged multi-tasking skills can sometimes make us incapable
of concentrating on a single thing.
The idea behind overwinding (just like winding up a watch, but a bit too far),
expresses the need to squeeze in and mix up all the actions and events that
by their very nature are lasting and time-consuming into the present moment. More
than that, the ‘now’ is expected to embrace even what has not happened yet, what
is still to come. To picture that process Rushkoff points to the case of Black Friday
sales and the time they start. It is a phenomenon that undoubtedly has its
counterparts anywhere in the consumer world. ‘While the earliest Black Friday
used to begin Friday morning at 9 am, by the early 2000s they had moved up to
6 am or even 5 am, consumers lined up in the cold outside their favourite big-box
stores on Thursday night’. Then, by 2011 ‘some of the most aggressive stores’
decided to start it all at midnight, and next ‘all the way back to Thursday evening
at 10 pm’. Both shoppers and employees complained because they had to leave
their families during Thanksgiving dinner. ‘Black Friday,’ concludes Rushkoff,
“is just a more condensed version of the time shifting that characterizes our entire
consumer economy and its current crisis”.6 The oft-quoted phrase ‘Time is money’

5
6

Ibidem, p. 83
Ibidem, p. 159-160, 161
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acquires deeper meaning. With a surplus of money, you can buy compressed time
or at least the illusion that an escape from our limited time-line is feasible.
As for fractalnoia, the fourth dimension of the present day temporal revolution,
it is about our ‘now-ist’ world being somewhat deviated from the usual course
of time and the cause-and-effect principle. Without time and the logic behind it, we
are left with space – mental and virtual. Media and the Internet have become
susceptible to fractalnoia, i.e. the craze of combining everything with everything.
This can often result in inventing entirely mind-boggling consequences. Conspiracy
theories provide ultimate revelations about 9/11, HAARP, Asian tsunamis, the
economic crisis and UFO sightings. The lunacy of fractals, that is the repeating and
mutually comprising patterns, disseminates whenever the sense of a flow of time
diminishes.
The rush of the never-ending present moment and constant chase after new
thrills can get tiresome. The author introduces the fifth and final feature of the nowist culture using quite an evocative term: Apocalypto. The phrase expresses
exhaustion and longing for an end to this feigned endless now. Nevertheless,
the fatalist character of Apocalypto has little to do with religious prophecies.
It is more about the grave misgivings of impending doom, an unprecedented global
crisis. For such a finale are getting ready the Doomsday Preppers – a four-million
people ‘army’ comprising men, women, whole families and neighbourhoods.
Predominantly based in the US, they are preparing for “the end of the world as we
know it”.7
With tremendous amounts of effort and considerable financial outlays, the
Preppers are getting ready for a groundbreaking crisis – be it military, economic, or
ecological, a natural disaster, a terrorist attack etc. No matter which form it finally
adapts, it will result in a collapse of social bonds and structures. Total anarchy and
a Hobbesian war of all against all will ensue. Bunkers, vast food and water
supplies, piles of weapons and countless rounds of ammunition are supposed
to help the Preppers survive the harshest period of the crisis. Terrifying, but
arguably plausible scenarios.
Another end-time script for the near future concerns the dawn of a posthuman era and transcending the biological limitations of our existence thanks
to advances in IT. All this is implied in the notion of Singularity. Once computers
pass the Turing test and begin thinking like human beings, technology will
be in a position to map and virtualise human consciousness. Nanobots will fill our
minds and sensory experience with virtual reality. Biological anchoring of human
life will no longer be exclusive or even necessary. And then objective linear time
will lose any significance once and for all. The past and the future will be replaced
by now.
The rapid and profound changes that our culture is undergoing had naturally
raised the interest of other social theorists, way before Rushkoff. Since the year
2000 Zygmunt Bauman has been outlining the constant vanishing of anything solid
in his theory of ‘liquid modernity’, in which the consumer society expects to ‘take

7

‘Doomsday Preppers explores the lives of otherwise ordinary Americans who are preparing the end
of the world as we know it. Unique in their beliefs, motivations and strategies, preppers will go
to whatever lengths they can to make sure they are prepared for any of life’s uncertainties.’
http://channel.nationalgeographic.com/ doomsday-preppers/
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the wait out of want’ to get instantaneous fulfilment. The liquid character of our
times washes over the solid rock of culture and value systems, bringing great
narratives to collapse. This is precisely what may well result in an apocalyptic
ending of the human ‘world as we know it’.8
As for the transformations of time itself (or deformations, rather), a subject
so crucial for Rushkoff, it is worth considering earlier research. In Richard
Bauckham and Trevor Hart’s book Hope against Hope (1999), not mentioned
in Rushkoff’s selected bibliography, we can find close affinities with the core
insights of Present Shock. “It is arguable that, whereas premodern (traditional)
societies gave priority to the past and modern (progressive) society gave priority
to the future, with the decline of the idea of progress a postmodern society
is emerging in which priority is given to the present. In contemporary western
society, with its throwaway culture, its emphasis on the immediate and the
instantaneous, its feverish drive to squeeze as much as possible into time as
a limited commodity, its fragmentation of time, we live increasingly in the present
and its prolongation. More than one observer speaks of the “compressed” time
in which we live”.9 Such a present-oriented society, in which the now is infinitely
extended, can become cut off from continuity with the past. Bygone eras turn into
theme-parks that can be visited for entertainment. At the same time, the future
undergoes another transformation and shrinks to ‘a short-term prolongation of the
present’. Paradoxically, such virtual elimination of the future can be seen as the
long-term result of the success of modernity’s grand scientific and technological
project to master the future, i.e. the idea of progress.10
More than a decade ago James Gleick delivered a vivisection of the aspect
of presentism that involves an almost universal speeding-up of everything. 11
Following David Harvey, who coined the term ‘time compression’,12 Gleick
acknowledges that we are living in ‘the heyday of speed’ and argues that
the compression of time is an idiosyncrasy of the last decades. He notices that the
“peculiar hastening of our culture and ourselves has occurred in an instant”.13 This
instantaneity involves not only acceleration, but also shrinkage. Back in the 1980s
Helga Nowotny claimed that “the category of the future has been reduced to that

Cf. Bauman’s works from Liquid modernity (Polity Press, Cambridge 2000) to such public comments
as: ‘No one is in control. That is the major source of our contemporary fear’: https://www.theguardian.
com/commentisfree/video/2011/sep/01/zygmunt-bauman-terrorism-video (accessed 10.10.2016)
9
R. Bauckham, T. Hart, Hope against Hope. Christian Eschatology in Contemporary Context. London
1999, p. 26
10
Ibidem, p. 26-27
11
J. Gleick, Faster. The Acceleration of Just About Everything, Abacus, London 2000, 6-9. Obviously
the social acceleration ‘of just about everything’ is still going on; however, there is no one universal
pattern of changes. Social scientists like Hartmut Rosa claim that the acceleration comprises the areas
of technological and social change as well as the pace of life. (H. Rosa, Przyspieszenie społeczne.
Etyczne i polityczne konsekwencje desynchronizacji społeczeństwa wysokich prędkości, „Ethos”, Rok
25(2012), nr 3(99), s. 82-89
12
David Harvey suggests that already the 1970s and the 1980s were decades of an intense phase
of time–space compression generated by, among others, new forms of mass production
and consumerism. This phenomenon had a disorienting and disruptive impact upon socio-political and
economic practices as well as culture and daily life. D. Harvey, The Condition of Postmodernity.
An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford-Cambridge: Blackwell, 1990, 284
13
J. Gleick, Faster…, op. cit., p. 273
8
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of an extended, if not an instant, present”. The future that was once dreamt about
came “to stay with us in both its nightmarish and paradisiacal forms by the end
of the 20th century”.14
The more and more wide-ranging now, as discussed by Rushkoff and other
keen observers of deep cultural transformations, concerns the emergence of new
life strategies for individuals and entire societies. Every moment is to be filled not
only with work but also pleasure. ‘Study hard, party hard!’, as British students say.
In a way, Rushkoff seems to be talking about a present-trap. When we are losing
sight of both past and future, the only way to break out of this stalemate may be an
Apocalypse-like transformation. But the author’s tone is not preachy – thanks
to well-documented, convincing argumentation, as well as lively and engrossing
style, the reader has the opportunity to draw her own conclusions.
The five-dimensional interpretation of the present culture drawn by Rushkoff
is far from being a closed one. As Peter Gabriel used to sing: “The only constant
I am sure of, is this accelerating rate of change”.15 Before (and if) any form
of Singularity emerges – be it a nuclear or ecological end-time situation,
or transcending our biological limitations – we are to live in what the late Ulrich
Beck called ‘the risk society’, where hazards are intrinsic and the future obscure.
A risky, noir ‘Groundhog Day’ of our own.
Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę względnie nowego społecznego i kulturowego
zjawiska, jakim jest prezentyzm, tj. koncentracja na chwili obecnej w jej ciągle
poszerzającej się i najwidoczniej niekończącej się formie. Zaczynając od analizy
pracy D. Rushkoff’a: Present shock. When Everything Happens Now i jego pięciu
tez opisujących dynamikę zmian w bieżącej “chronografii” naszej kultury,
stanowisko innych autorów, którzy również dostrzegli powyższe transformacje jest
wzięte pod uwagę i podejmuje się z nim dyskusję.
Słowa klucze: przemiany czasu i jego kompresja – koncentracja na czasie
teraźniejszym – przejawy kultury cyfrowej i konsumpcyjnej – upadek wielkich
narracji – świeckie poczucie końca
Summary
The article takes up the issue of the relatively new social and cultural
phenomenon of presentism, i.e. concentration on the present moment in its everwider and seemingly unending form. Starting from the analysis of D. Rushkoff’s
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On the basis of scientific progress, modernity created an ideological distance between what
is experienced and what is expected. Nowadays, however, the two have lost their appeal. ‘The
category of the future is shrinking towards becoming a mere extension of the present.’ H. Nowotny,
Science and Utopia: On the Social Ordering of the Future, in: E. Mandelsohn, H. Nowotny (eds.),
Nineteen Eighty-Four: Between Science and Dystopia, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht
1984, p. 14-16. H. Nowotny, with regard to the nostalgic idea of future, quite early predicted ‘the
abolition of the category of the future and its replacement by the idea of an extended, but manageable
and controllable, present.’ H. Nowotny, From the future to the extended present, (in:) G. Kirsch,
P. Nijkampp, K. Zimmermann (eds.), The Formulation of Time Preferences in a Multidisciplinary
Perspective: The Consequences for Individual Behaviour and Collective Decision-Making. Berlin 1988,
p. 29
15
P. Gabriel, Downside-up, (album: New Blood, 2011)
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book Present shock. When Everything Happens Now and his five theses
describing the dynamics of changes in the ongoing chronography of our culture,
the text goes on to discuss the position of other authors who have also focussed
on this phenomenon.
Key words: time transformations and compression – focus on the present –
consumer and digital culture manifestations – narrative collapse – secular
apocalyptic moods
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