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Wstęp
Bezpieczeństwo jest elementem życia człowieka, o które należy ustawicznie
dbać, poprawiać jego fragmenty w celu usuwania lub minimalizowania zagrożeń.
Bezpieczeństwo społeczne jest składnikiem bezpieczeństwa narodowego,
szczególnie w wymiarze lokalnym. Wymaga ono podejmowania wielu działań
głównie przez samorząd terytorialny, lokalne społeczności, towarzystwa, autorytety
itd. Ważne są działania w sferze socjalnej, jak pomoc społeczna, świadczenia
rodzinne, promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, ochrona rodziny.
Osobliwością większości tych działań są zdolności zarządcze jednostek i instytucji,
również psychologiczne i pedagogiczne podejście osób udzielających wsparcia,
a także wiedza i kreowanie w otoczeniu warunków zdrowotnych człowieka.
Powyższe działania wymagają również specjalistycznej i społecznej edukacji.
W zakresie wyżej określonej problematyki koncentrują swoje zainteresowania
i działalność naukową Autorzy publikacji, zawartych w kolejnym numerze
kwartalnika Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Prace o charakterze badawczym i teoretycznym zostały zatem ujęte w kilku działach:
bezpieczeństwo
narodowe,
bezpieczeństwo
wewnętrzne,
zarządzanie,
bezpieczeństwo zdrowotne, psychologia, pedagogika oraz raporty, recenzje,
sprawozdania.
Dział
Bezpieczeństwo
narodowe
inauguruje
praca
Zbigniewa
Ciekanowskiego i Henryka Wyrębka, w której Autorzy rozważyli determinanty
zarządzania kryzysowego w Polsce. Wyjaśnili zarządzanie kryzysowe jako zespół
przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest
zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur
decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków
do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej
sytuacji.
Następnie Michał Płachta przejrzyście ujął proces tworzenia europejskiego
nakazu dochodzeniowo-śledczego, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa
w Unii Europejskiej. Autor przedstawił, iż w dziedzinie uzyskiwania w ramach
postępowania karnego materiału dowodowego znajdującego się w innym państwie
członkowskim, do chwili przyjęcia w 2014 r. Dyrektywy o europejskim nakazie
dochodzeniowo-śledczym (ENDoch), organy wymiaru sprawiedliwości musiały
korzystać z dwóch różnych systemów: wzajemnej pomocy prawnej oraz
wzajemnego uznawania. W pierwszym modelu postępowanie w sprawie uzyskania
i udzielenia pomocy coraz bardziej się komplikowało i wydłużało. A gdy w dobie praw
człowieka doszła konieczność uwzględniania ich ochrony również w tej sferze, to
ten system okazał się niewydolny. Z kolei drugi system, oparty na europejskim
nakazie dowodowym, był przedmiotem powszechnej krytyki, gdyż zamiast
upraszczać współpracę, komplikował ją z uwagi na ograniczony zakres
zastosowania. Jak stwierdził Autor publikacji, grupa państw przedstawiła propozycję
znaczącej zmiany sytuacji w tej dziedzinie poprzez wprowadzenie ENDoch w drodze
dyrektywy, której zakres uregulowania jest kompleksowy a zakres zastosowania
nowego instrumentu został maksymalnie rozszerzony.
Mirosław Banasik i Anna Kurkiewicz rozważyli problematykę rosyjskiego
imperializmu i wojny hybrydowej. Zadali pytanie o równowagę i bezpieczeństwo
międzynarodowe. Podjęli próbę odpowiedzi na dwa istotne pytania szczegółowe:
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1) czy eurazjatyzm i neoeurazjatyzm stanowić mogą wyjściową prognozę
w przestrzeni działań strategicznych i polityki współczesnych władców Kremla?
2) Jakie narzędzia są najbardziej adekwatne do osiągania imperialnych celów
Moskwy? Autorzy przedstawili ocenę imperialnej polityki prowadzonej przez
W. Putina, osadzonej na gruncie eurazjatyzmu, i neoeurazjatyzmu, ukierunkowanej
na konfrontację z Zachodem. Autorzy postawili tezę, że synteza tej polityki
zakotwiczona jest w ideach wizji przyszłej, silnej, wolnej od wpływów tradycji
Zachodniej państwa ideokratycznego, wyrażanych w filozofii Ilina i Dugina.
Odbudowa imperialnej pozycji Federacji Rosyjskiej w świecie i osiąganie
strategicznych celów politycznych realizowane jest poprzez wojnę hybrydową.
Z jednej strony prowadzi ona do eskalacji napięcia i zachwianie ukształtowanego
przez lata bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a z drugiej strony pozwala na
zaspakajanie ambicji W. Putina w wymiarze geostrategicznym.
W kolejnej publikacji dotyczącej problemów organizacji Państw Eksporterów
Ropy Naftowej, Piotr Kwiatkiewicz poruszył polityczno-ekonomiczne aspekty
powstania organizacji. Autor wskazał, że bipolarny podział świata w czasach zimnej
wojny to jedynie punkt widzenie na stosunki międzynarodowe prezentowany przez
rywalizujące z sobą ZSRR i USA od końca lat 40-tych XX wieku. Dla. „państw
rozwijających” był to konflikt wielkich mocarstw, imperiów próbujących narzucić im
w nowej formie zależność kolonialną. Z niechęcią odnoszono się do działających na
ich terenie zachodnich koncernów. Zarzucano im wyzysk i nieuczciwe praktyki.
Grupa państw eksportujących ropę naftową porozumiała się między sobą
i postanowiła wspólnie bronić swoich praw do posiadanych zasobów i zysków
płynących z ich eksploatacji. Miał on stanowić przeciwwagę dla dyktatu tzw. „siedmiu
sióstr” jak nazywano największe kompanie naftowe.
Piotr Kwiatkiewicz w następnej publikacji określił rolę religii w rywalizacji między
Królestwem Arabii Saudyjskiej a Islamską Republiką Iranu. Autor ukazał złożoność
tej rywalizacji, toczącej się na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, a także
kulturowo-cywilizacyjnej. Jednym z najistotniejszych faktorów pozostają tu kwestie
wyznaniowe. Stały się one elementem walki o nieformalne przywództwo w świecie
islamskim. Niewypowiedzianej wojny ideologicznej w której rytuał religijny
i obowiązki wiernych podporządkowane zostały celom państwowym.
Z kolei Marian Kryłowicz przedstawił problem możliwości działania Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji kryzysu. Autor przytoczył podstawy
funkcjonowania wojska w czasie pokoju. Przybliżył istotę sytuacji kryzysowej wraz
z wyszczególnieniem zadań SZ RP w sytuacjach kryzysowych, w których
partycypować będą mogły FOOM w ramach ewentualnego wsparcia (co jest
przedmiotem badań Autora). Omówił również system zarządzania kryzysowego
w Polsce.
Marcin Piątek podjął próbę oceny prezydencji litewskiej Unii Europejskiej. Autor
podkreślił, że przygotowania do objęcia przez Litwę prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej były szeroko komentowane przez polityków europejskich. Większość
wypowiedzi wskazywało, że Wilno ma szanse przez okres zarządzania Unią,
odegrać istotną rolę w procesie wychodzenia Europy z kryzysu gospodarczego.
Państwa członkowskie oczekiwały od Litwy skutecznej prezydencji w sferze
ekonomicznej i politycznej, w szczególności uzgodnienia i przyjęcia perspektyw
finansowych UE na lata 2014-2020 oraz podpisanie umowy stowarzyszeniowej
z Ukrainą. Okazało się, że Wilno nie będzie w stanie być motorem działań unijnych,
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zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego. Mimo inicjatyw w sferze
gospodarczej i finansowej w UE, Litwa nie potrafiła zrealizować kluczowych kwestii
w tzw. polityce wschodniej UE, czego efektem było fiasko szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r. Zdaniem Autora, zbyt pasywna,
techniczna i bez wizji prezydencja litewska potrafiła zrealizować wyłącznie
niezbędne minimum swoich założeń programowych, pozostawiając najważniejsze
problemy unijne bez klarownej koncepcji działań.
Klaudia Ołownia i Maciej Januszkiewicz dokonali analizy strategicznych
kierunków systemu bezpieczeństwa morskiego państwa. Przedstawili zasadnicze
różnice między pojęciami: bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie
państwa. W przedstawionym porównaniu wykorzystali analizę prof. dr hab. Tomasza
Szubrychta. Omówili również wytyczne i założenia dla priorytetów bezpieczeństwa
morskiego, instrumenty polityki morskiej, zagrożenia charakterystyczne dla pojęć
bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Wskazali cele
i zadania Zintegrowanej Polityki Morskiej Unii Europejskiej, a także priorytetowe
kierunki polityki morskiej RP do 2020 roku.
W artykule Joanny Ryby i Michała Ogrodniczaka znajdujemy analizę
zagadnienia bezpieczeństwa społecznego w wymiarze lokalnym jako elementu
bezpieczeństwa narodowego. Autorzy uznali, że bezpieczeństwo społeczne jest
ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w wymiarze
lokalnym. Jego dobrym wyznacznikiem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Podkreślili, że na bezpieczeństwo narodowe RP składa się wiele aspektów
bezpieczeństwa, a jednym z nich jest bezpieczeństwo społeczne. Definiuje się je
jako proces obejmujący działania, których celem jest przetrwanie, dobrobyt,
zrównoważony rozwój, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do życia
społeczeństwa. Wpływa na nie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wymaga podejmowania wielu działań,
przede wszystkim na poziomie lokalnym przez samorząd terytorialny i policję.
Podejmowane są działania w celu zniwelowania lub zmniejszenia poziomu
występowania problemów i zagrożeń społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo,
przemoc w rodzinie, przestępczość. Ważny jest nacisk na sferę socjalną
i współpracę ze społeczeństwem.
Postawy i zachowania ludzkie w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 r.
stały się tematem publikacji Łukasza Jastrząba. Autor zaprezentował niezbadaną
dotąd problematykę zachowań i postaw ludzkich w czasie wydarzeń Poznańskiego
Czerwca 1956 r. Opisał reakcje rodzin zabitych i rannych, zachowania uczestników
zarówno po stronie rządowej jak i cywilnej. Dokonał próby socjologicznego
spojrzenia na te wydarzenia.
Dział bezpieczeństwo narodowe zamyka praca, w której Zdzisław Knecht,
Ryszard Krysze-Jasiński i Olga Pasiak zrelacjonowali własne badania
eksperymentalne, dotyczące poziomu znajomości promocji bezpieczeństwa wśród
studentów wybranych uczelni wyższych. Autorzy uznali, że w ostatnim czasie
zaistniały zdarzenia, wzbudzające uwagę na problemy bezpieczeństwa
i obronności. Przedmiotem badań Autorów były zmiany priorytetów w postrzeganiu
działalności proobronnej przez studentów uczelni wyższych. Badacze uznali, że
w środowisku akademickim widoczny będzie wpływ aktywności mediów i działalność
innych podmiotów na rzecz obronności, w tym resoru obrony i powstających
organizacji proobronnych. Badanie stanu wiedzy i promocji obronności
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przeprowadzono wśród 344 studentów jedenastu uczelni. Dotyczyło wiedzy
związanej z działalnością organizacji, związków, stowarzyszeń o charakterze
proobronnym i paramilitarnym. Badano także wolę członkostwa w organizacji
paramilitarnej i proobronnej, oraz ocenę skuteczności form promocji obronności
w mediach, znaczenia pokazów sprzętu i wyszkolenia oraz poziomu promocji
obronności.
Wartościowe i interesujące prace zebrano w części Bezpieczeństwo
wewnętrzne. Otwierają je ciekawe rozważania Tadeusza Pindóra omawiające
zasoby nieodnawialnej energii pierwotnej jako istotny czynniki bezpieczeństwa
energetycznego na poziomie globalnym i regionalnym. Autor stwierdził, że energia
pierwotna jest zawarta w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych
bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Uwagę
skoncentrował na nieodnawialnych zasobach energii pierwotnej, do których zalicza
się złoża: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz rud
uranu. Analizą objął zasoby: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego,
węgla brunatnego oraz rud uranu. Scharakteryzował międzynarodową, ramową
klasyfikację zasobów kopalin stałych i węglowodorów, opracowaną przez ONZ
(UNFC). Autor podkreślił wagę współczynników statycznej wystarczalności
zasobów, dla wszystkich paliw kopalnych na poziomie światowym, UE-27 oraz
Polski. Przeanalizował wskaźniki, mające zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa energetycznego.
Problematykę podkultury więziennej i jej wpływu na opiekę pielęgniarską
w zakładach karnych podjęli Janina Książek, Piotr Jarzynkowski, Renata
Piotrkowska i Robert Cybulski. Celem artykułu było przedstawienie zjawiska
podkultury więziennej oraz roli personelu pielęgniarskiego w zakładach karnych.
Autorzy wskazali na specyficzną rolę społeczno-zawodową personelu
pielęgniarskiego, która stawia wobec niego szczególne wymagania, co do profilu
osobowościowego, kompetencji i profesjonalizmu. Podkreślili, że
powinien
prezentować wysoką jakość, odpowiednie postawy etyczno-moralne oraz
wykazywać humanitaryzm wobec człowieka izolowanego karnie.
Jadwiga Mazur podjęła zagadnienie roli straży miejskich i gminnych w systemie
bezpieczeństwa państwa. W artykule przedstawiono rolę straży miejskich
w systemie bezpieczeństwa państwa, pełnione przez nią funkcje i wykorzystanie ich
w nowej strategii bezpieczeństwa państwa, w systemie bezpieczeństwa publicznego
i współdziałaniu z innymi grupami. Autorka zauważyła, że działalność straży
miejskich i gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa jest mało doceniana,
podobnie jak niemilitarne grupy dyspozycyjne. Wagę ich doceniono w strategii
bezpieczeństwa państwa z roku 2014, gdzie wskazano na ich miejsce i rolę w tym
systemie. Rangę ich działań można odczytać z ustaw, które regulują ich działania,
określają funkcję, cele, zadania i kompetencje. Autorka wskazała ważną rolę straży
miejskich i gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa, przez określenie ich
miejsca w strategii i systemie bezpieczeństwa państwa, podkreśliła współdziałanie
z innymi grupami.
Celem rozważań Aleksandra Koźmińskiego była analiza wpływu dotacji
wypłacanych w ramach wspólnej polityki rolnej na zmiany wielkości gospodarstw
rolnych w Polsce. Autor wyjaśnił, że dotacje wypłacane gospodarstwom rolnym,
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wpłynęły na wzrost
wielkości tych gospodarstw. Zobowiązania podjęte przez beneficjentów płatności
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skłaniały rolników do działań, które musieli wykonać z własnych środków
finansowych. Właściciele nierentownych gospodarstw rolnych podjęli decyzję
o zaprzestaniu produkcji rolnej i wydzierżawieniu lub sprzedaży posiadanego areału.
Dodatkowo część programów pomocowych nakładała na rolników obowiązek
utrzymania niezmniejszonej powierzchni gospodarstwa rolnego przez okres pięciu
lat, co również wpływało na wzrost wielkości gospodarstw rolnych. Autor opisał
i dokonał podziału dotacji z uwagi na uzależnienie ich wielkości do areału i wskazano
wpływ płatności na wielkość gospodarstw rolnych.
Analizę wybranych zagrożeń fizycznych na stanowisku pracy laboranta podjęli
Danuta Muszer i Marcin Krause. Autorzy starają się zainteresować czytelników
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w której ważnym elementem jest
podejmowanie działań obciążonych z zagrożeniami. Autorzy dokonali analizy
wybranych zagrożeń fizycznych, które zidentyfikowali na stanowisku pracy
laboranta. Zgodnie z zakresem obowiązków pracowników zatrudnionych na wyżej
wymienionych stanowiskach pracy, podzielono ich na trzy grupy. Analizę zagrożeń
przeprowadzono z podziałem na sześć etapów pracy wykonywanej pracy.
W kolejnej pracy, Karolina Bęben omówiła wykorzystanie metod eksploracyjnej
analizy tekstu w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Autorka opisała
badania dotyczące wykorzystania narzędzi służących do eksploracyjnej analizy
tekstu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówiła zastosowania
i przebieg analizy Text Mining. Przedmiotem analizy były zagadnienia brd opisywane
przez policję. Autorka przeprowadziła proces pozyskania niestrukturalnych danych
tekstowych, dotyczących ruchu drogowego z policyjnej strony internetowej.
Następnie wykonała ujednolicenie kolekcji dokumentów tekstowych oraz ich
klasteryzację. Proces grupowania przeprowadziła na dwóch poziomach. Rezultaty
grupowania ujawniły najczęściej opisywane przez policję zagadnienia związane
z brd.
Na dział prezentowanego czasopisma pt. Zarządzanie składają się trzy
wartościowe publikacje. Marcin Bielecki w opracowaniu pt. The economic situation
as a determinant of value created during mergers and acquisitions, wskazał na
wpływ sytuacji ekonomicznej na efekty fuzji i przejęć, przeprowadzanych na polskim
rynku kapitałowym. Wykorzystując analizę zdarzeń, podjął próbę zidentyfikowania
różnicy w wartości kreowanej podczas transakcji w okresie dobrej i złej koniunktury.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdził, iż w obu przypadkach zyskują
przede wszystkim akcjonariusze spółek przejmowanych, co jest zgodne
z dotychczasowymi wynikami badań krajowych i zagranicznych. Ponadto
zauważono, iż w okresie gorszej koniunktury w przypadku firmy będącej celem
przejęcia osiągane są istotnie wyższe nadzwyczajne dodatkowe stopy zwrotu.
W konkluzji Autor zauważył, że istotne znacznie w tym zakresie mogą mieć czynniki
behawioralne.
Wsparcie psychologiczne w zarządzaniu sytuacją kryzysową jest tematem
publikacji Józefa W. Jermacza i Zbigniewa Serafina. Autorzy przedstawili
zarządzanie sytuacją kryzysową w aspekcie funkcjonalnym, zwracając uwagę na
sposób działania organizacji w aspekcie współdziałania zaangażowanych służb
i zespołów ludzkich oraz wszelkich zasobów, w celu osiągnięcia zaplanowanych do
realizacji celów w świetle ustawy o zarządzaniu, który ujmuje planowanie cywilne
jako całokształt przedsięwzięć organizacyjnych dotyczących przygotowania
administracji publicznej do zarządzania kryzysowego. W konkluzji Autorzy
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stwierdzili, że ważnym zadaniem jest udzielenie pomocy psychologicznej
uczestnikom negatywnie doświadczającym sytuacje kryzysowe. Nie otrzymawszy
pomocy, mogą borykać się z negatywnymi konsekwencjami. Mogą doświadczać tzw.
triady ocalałych, polegającej na występowaniu bezsenności, koszmarów sennych
i zaburzeń psychosomatycznych. W zakończeniu pracy sformułowano wnioski
związane z usprawnieniem działań wsparcia psychologicznego w zarządzaniu
sytuacją kryzysową.
Ewa Szymkiewicz przybliżyła czytelnikowi zarządzanie jakością w podmiotach
działalności leczniczej. Autorka uznała, że zarządzanie jakością w podmiotach
działalności leczniczej jest jednym z coraz liczniej podejmowanych wyzwań przez
kadrę zarządzającą jednostkami ochrony zdrowia. Podkreśliła, że aplikowanie
wybranych metod zarządzania jakością wpływa na poprawę usług medycznych,
wzrost satysfakcji pacjentów i bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu.
Przyczynia się również do zwiększenia motywacji w dalszych działaniach
pracowników służby leczniczej. Wdrażania dokonywane są przez zasady filozofii
zarządzania przez jakość, procedurę akredytacji lub potwierdzenie spełnienia norm
ISO.
Artykuł eksponujący zagadnienia patologii współczesnego systemu edukacji,
autorstwa Edyty Bochni, otwiera kolejny dział kwartalnika pt. Pedagogika. Autorka
uważa, że nauczyciele winni tak konstytuować proces dydaktyczny, aby osiągnąć
cele edukacyjne oraz wyzwolić w uczniach chęć do nauki i własnego rozwoju.
Autorka pyta: czy jest to możliwe wobec skomplikowanych mechanizmów
współczesnej rzeczywistości edukacyjnej? W odpowiedzi twierdzi, że obecny
system edukacji implikuje wiele przestarzałych zasad i ograniczających schematów,
mimo ciągłych modernizacji, mających tworzyć lepszą perspektywę dla uczniów
i nauczycieli. Nie spełnia on funkcji praktycznej, która pozwoliłaby młodym ludziom
na harmonijną egzystencję. Autorka omówiła wady współczesnego systemu
edukacji. Połączyła wywód teoretyczny z badaniem przeprowadzonym wśród
nauczycieli każdego poziomu edukacyjnego.
Problematyka orientacji homoseksualnej i związków jednopłciowych, która stała
się przedmiotem rozważań Doroty Dolaty, jest dyskursem poruszanym nie tylko
w murach akademickich i na polu naukowym, ale przede wszystkim stanowi część
społecznej dyskusji, o różnym natężeniu emocjonalnym. Często podejście jednostek
wobec mniejszości seksualnych oraz stopień ich aprobaty dla gejów, lesbijek oraz
możliwości wychowywania przez nich dzieci jest zróżnicowany również ze względu
na ich pochodzenie. Stąd wynika analiza podejścia i stopnia aprobaty studentów
hiszpańskich oraz polskich wobec legalizacji związków jednopłciowych oraz
możliwości adopcji przez nie dzieci. Autorka wskazała, że kraj pochodzenia
respondentów może różnicować ich stopień aprobaty oraz podejście wobec gejów
i lesbijek.
Joanna Szymanowska podjęła starania w zakresie przybliżenia czytelnikowi
problematyki wsparcia społecznego w kontekście pedagogiki zorientowanej
humanistycznie. Autorka stwierdziła, że w ujęciu personalistycznym rolę
w poznawaniu drugiego człowieka przypisuje się efektywnej komunikacji. Jest ona
postrzegana w kategorii relacji, których obecność w obszarze pracy socjalnej
zauważyć można w działaniach wsparcia społecznego. Autorka twierdzi, że
humanitarne
postrzeganie
drugiego
człowieka
wymaga
konieczności
przekształcenia stosunków ludzkich na rzecz dialogu, współdziałania oraz
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rzeczywistego „zbliżenia” do człowieka. Zaprezentowała wybrane źródła wsparcia
społecznego oraz zadania osób wspomagających w kontekście teorii pedagogiki
humanistycznej.
Zainteresowanie zawodem edukatora ekologicznego wśród nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych zbadała Anna M. Wójcik. W rezultacie badań
diagnostycznych prowadzonych wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, na
temat ich zainteresowania dokształcaniem i podjęciem pracy w zawodzie edukatora
ekologicznego, pozwoliły ustalić motywy ich udziału lub odmowy udziału w kursie
dającym uprawnienia edukatora ekologicznego, preferencji badanych w zakresie
form kształcenia, gotowości poniesienia kosztów edukacyjnych, a także ustalenie
charakteru pracy jaką chcieliby wykonywać w ramach zawodu edukatora. Ponadto
wyniki badań pozwoliły na określenie grupy docelowej wśród nauczycieli, do której
należałoby skierować ofertę szkoleniową doskonalącą i potwierdzającą
kompetencje do wykonywania zawodu edukatora ekologicznego.
W ramach rozdziału Psychologia znajdujemy pięć artykułów. Aleksandra
Pawlik dokonała analizy porównawczej portretów psychologicznych postaci
słuchowiskowych z portretami postaci z powieści radiowych. We wnioskach
wskazała podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma gatunkami fikcjonalnej sztuki
radiowej pod względem kreacji bohaterów.
Przedmiotem rozważań Grażyny Bartkowiak jest problematyka zatrudniania
pracowników wiedzy 65 plus. Jej celem była identyfikacja strat wynikających
ze zwalniania kluczowych pracowników wiedzy 65 plus, rozpatrywanych z punktu
widzenia pracownika i organizacji. W części teoretycznej Autorka przeanalizowała
zagadnienie zarządzania kompetencjami pracowników wiedzy i indywidualne
warunki chęci zachowania jak najdłuższej aktywności zawodowej. Badania
empiryczne (wywiady pogłębione) przeprowadziła wśród przedstawicieli kadry
kierowniczej – zarządów przedsiębiorstw i samodzielnych pracowników naukowych,
zwolnionych z pracy ze wskazaniem ich wieku, jako motywu tej decyzji.
Ewa Wojtowicz omówiła istotę kompetencji miękkich na współczesnym rynku
pracy. Szczególne znaczenie odgrywają w procesie tranzycji młodych ludzi
ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy. Przy nieznacznym przygotowaniu
zawodowym absolwentów, wynikającym z niewielkiego doświadczenia, stają się one
kluczowe w procesie zatrudniania młodych osób. Autorka wskazała na
niedopasowanie młodych pracowników do oczekiwań pracodawców. Analizę
wartości kompetencji omówiła głównie z perspektywy konstruowania indywidualnych
scenariuszy karier, znaczenia dla rozwoju zawodowego jednostki i jej adaptacyjności
do realiów rynku pracy.
Celem badań przeprowadzonych przez Magdalenę Giers i Lucynę BobkowiczLewartowską wśród studentów było oszacowanie poziomu optymizmu i skłonności
do podejmowania ryzyka. Wiadomo już, że pewien stopień nasilenia optymizmu,
nazywanego optymizmem nierealistycznym, może przyczyniać się do
podejmowania zachowań ryzykownych. Przeprowadzone badania dowiodły, że
kobiety i mężczyzn charakteryzuje przeciętny poziom optymizmu. W rezultacie
badań wskazano, że studentów charakteryzuje większa skłonność do
podejmowania ryzyka oraz wraz ze wzrostem optymizmu zwiększa się
podejmowanie ryzyka fizycznego i finansowego.
Charakterystyki wybranych metod chińskich i japońskich działań
psychologicznych: od starożytności, po czasy współczesne dokonał Marcin
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Górnikiewicz. Jak Autor stwierdził, chińskie działania psychologiczne dojrzewały
w warunkach odmiennych od europejskich jak: klimat, fauna i flora oraz innych
relacjach między poszczególnymi grupami społecznymi. Tę odmienność widzimy
w piśmie, formach językowych, intonacji, a także preferowanych kolorach,
kształtach, czy dźwiękach. Stąd metodyka oddziaływania psychologicznego również
jest zupełnie inna od europejskiej, mniej prostolinijna i buńczuczna, a bardziej
złożona, subtelna i wyrafinowana. Autor podjął udaną próbę zarysowania
niniejszego tematu z uwzględnieniem przyczyn takiego stanu rzeczy.
Ważne problemy dla współczesnego człowieka podjęli Autorzy w dziale
Bezpieczeństwo zdrowotne. Zbigniew Nadolny przedstawił wykorzystanie pola
elektrycznego i magnetycznego w służbie człowieka. Opisał zastosowanie pola
w takich dziedzinach, jak medycyna, rolnictwo, czy przemysł spożywczy.
Zastosowanie pola elektrycznego w medycynie wyjaśnił na przykładzie diatermii,
natomiast magnetyczne na przykładzie magnetostymulacji i magnetoterapii.
Podkreślił, że zastosowanie pola magnetycznego w rolnictwie powodowało głównie
wzrost plonów roślin, natomiast wykorzystanie pola elektrycznego w przemyśle
spożywczym dotyczyło procesu pasteryzacji. Należy podkreślić, że pole elektryczne
i magnetyczne budzi w ostatnich latach wiele kontrowersji, szczególnie w aspekcie
możliwości jego negatywnego oddziaływania na organizmy żywe. Warto jednak
pamiętać, że mają one wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia:
w medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, w poszukiwaniu złóż ropy
naftowej, itp.
Agnieszka Obiedzińska, Mariola Kwasek i Mieczysław Obiedziński podkreślili,
że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego składa się z 4 filarów: dostępność
żywności, dostęp do żywności, wykorzystanie żywności oraz stabilność dostępności
żywności i dostępu do żywności w czasie. W rozważaniach skupili uwagę na
bezpieczeństwie żywności, które jest składową trzeciego filaru i jest integralną
częścią bezpieczeństwa żywnościowego. Uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa
żywności w łańcuchu rolno-żywnościowym zwiększa dostępność, stabilność
i wykorzystanie żywności, a także zmniejsza skutki społeczne i ekonomiczne
związane z chorobami przenoszonymi przez żywność.
Problematyka zaburzeń odżywiania u osób starszych z uwzględnieniem ich
niedożywienia zainteresowała Małgorzatę Filanowicz, Filipa Wesołowskiego,
Katarzynę Parzych i Violettę Tomaszewicz. Celem Autorów było zwrócenie uwagi
na konsekwencje związanie z jednej strony z niedoborami składników odżywczych
prowadzące do niedożywienia, z drugiej strony na otyłość warunkującą rozwój
powikłań. Z powodu coraz częściej występującego niedożywienia Autorzy większą
uwagę skupili na tym zaburzeniu. Wskazali przyczyny, opisali rodzaje oraz
przedstawili konsekwencje niedożywienia. Rozważania pozwalają Czytelnikowi
zrozumieć istotę prowadzenia prawidłowej opieki nad pacjentem starszym
w zakresie odżywiania.
Oceny wiedzy kobiet na temat alkoholowego zespołu płodowego oraz
narażenia płodu na ekspozycję alkoholu dokonał zespół: Marzena Każmierczak,
Halina Szumotalska, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Grażyna
Gebuza, Agnieszka Wróbel-Bania Autorzy ocenili poziom wiedzy kobiet na temat
Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz narażenia płodu na ekspozycję alkoholu,
a także ustalenie czy wybrane zmienne niezależne różnicują ten poziom. Wyższy
poziom wiedzy prezentowały kobiety młodsze (≤27 lat), z wykształceniem
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podstawowym, pozostające w związku i mieszkanki miast. Badana próba kobiet
prezentowała średni poziom wiedzy na temat narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu.
Z kolei zespół Autorów: Marzena Kaźmierczak, Katarzyna Ligmanowska,
Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska zainteresował się
wiedzą młodzieży licealnej na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
Stwierdzili, że poziom wiedzy młodzieży licealnej na wymieniony temat nie jest
wystarczający. Wskazali, że tematyce tej należy poświęcić więcej uwagi
w środowisku, w którym wychowuje się młodzież, znaczenie ma tu rola rodziców
i opiekunów. Koniecznością jest wprowadzenie skutecznej edukacji seksualnej
do programów nauczania szkół ponadgimnazjalnych, by zapobiegać wczesnej
inicjacji seksualnej, ryzykownym zachowaniom i niechcianym ciążom.
Wojny opiumowe w aspekcie chińskiego surowego prawodawstwa w kwestii
używek było tematem rozważań Piotra Napierały. Autor odniósł się do związku
między chińskimi negatywnymi doświadczeniami historycznymi związanymi
z wymuszonym przez Zachód otwarciem na handel opium a dzisiejszym chińskim
twardym podejściem do narkotyków i używek, z charakterystycznymi surowymi
karami i towarzyszącą im histerią
Ewę Gajuś-Lankamer zainteresowała problematyka zdrowotna w zadaniach na
egzaminie maturalnym z biologii w latach 2005-2015. W rezultacie badań Autorka
wskazała na obecność tego zakresu wiedzy w standardach wymagań
egzaminacyjnych i w zadaniach maturalnych. Jednak zdiagnozowany poziom
wiedzy maturzystów nie jest zadawalający. Większość zadań okazała się dla
zdających zbyt trudna. Dość niski poziom wiedzy młodych ludzi kończących szkołę
średnią na temat zdrowia może przyczynić się do podejmowania działań, które nie
należą do zachowań prozdrowotnych. Obawę tę potwierdzają wyniki raportu CBOS
„Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach”.
W ostatnim dziale raporty, recenzje, sprawozdania Marceli Kosman
przedstawił recenzję pracy zbiorowej pod redakcją naukową Jana Malickiego
i Romana Barona, Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy środkowej
i wschodniej. Historický Ŭstav, Praha 2016, s. 703.
Dariusz Skalski zaprezentował recenzję pracy zbiorowej pod redakcją naukową
Zbigniewa Danielewicza, Jacka Knopka i Michała Polaka, Bezpieczeństwo Polski
w Europie. 1:Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa; 2. Aspekty polityczne
i społeczno-kulturowe.. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Koszalin 2015, s. 451 + 292.
Andrzej Piotrowski przedstawił Sprawozdanie z konferencji: La Giustizia
riparativa: per una cultura del rispetto e delle responsabilitŕ (Sprawiedliwość
naprawcza. Kultura szacunku i odpowiedzialności). Rzym, Włochy, 20 kwietnia
2016.
Lektura powyższych publikacji wywołała moje przekonanie, że wiedza, badania
i działania Autorów w nich zawarte w dużym stopniu dostarczą Czytelnikom
powodów do refleksji i zainspirują do poszukiwań dobrych i nowych rozwiązań
zmierzających ku wyższej jakości procesów edukacyjnych w zakresie
bezpieczeństwa. Będą również sprzyjały usunięciu piętrzących się problemów,
będących efektem systematycznie dokonujących się zmian społecznych.
Maria Kozielska
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Zbigniew CIEKANOWSKI
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Henryk WYRĘBEK
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
DETERMINANTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE
Wstęp
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 Zarządzanie kryzysowe stanowi zespół przedsięwzięć
organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest zapobieganie
powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych
na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia
działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji.
Zarządzanie kryzysowe oznacza całokształt rozwiązań systemowych
w zakresie ochrony ludności, realizowanych przez władze publiczne wszystkich
szczebli, we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami,
celem zapobiegania sytuacjom trudnym, niebezpieczny, stwarzającym zagrożenie
dla życia, zdrowia, mienia, środowiska i infrastruktury, przygotowania systemu
reagowania, w razie wystąpienia zagrożeń – kształtowanie i kontrolowanie ich
przebiegu (reagowanie) w sposób zapewniający minimalizowanie strat
i akceptowany poziom bezpieczeństwa oraz odbudowy struktur społecznych po
katastrofie.2
Rolę organów kierowania spełniają organy właściwe w sprawach zarządzania
kryzysowego na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, a jednostek
wykonawczych – Państwowa Straż Pożarna, policja, jednostki systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, centra powiadamiania ratunkowego, inne
jednostki ochrony przeciwpożarowej, dyspozytorzy medyczni, jednostki ochrony
zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne
właściwe w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby.
System bezpieczeństwa narodowego
Szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do jednej
z podstawowych potrzeb każdego człowieka jako jednostki i jako członka
społeczeństwa. Powszechnie podkreśla się, że bezpieczeństwo narodowe jest
jednym z najstarszych przejawów aktywności podmiotów stosunków
międzynarodowych, wynikających ze specyficznych, egzystencjonalnych potrzeb
i interesów społeczności ludzkich zorganizowanych w państwa.

1
2

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590)
S. Kwiatkowski, A. Kwiatkowska-Drożdż, O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym.
Tuczyn 2005
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Bezpieczeństwo narodowe rozumiane jest jako określona kondycja państwa,
tj. zdolność i możliwość państwa zapewnienia sobie istnienia i rozwoju w środowisku
międzynarodowym, w tym ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.
Bezpieczeństwo państwa oznacza więc rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej
i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek
zagrożeń. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego rozumiane są jako potencjalne
lub też już istniejące zjawiska, sytuacje bądź działania godzące w wartości i interesy
narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla: życia i zdrowia, warunków bytu,
mienia i środowiska oraz destabilizacji organizacji życia społecznego
i państwowego, a także zniweczenia lub też osłabienia możliwości rozwoju.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Dynamika i zależność od warunków historycznych, społecznych i gospodarczy
jest wpisana w każde rozważania o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego.
Wśród współczesnych zagrożeń wymienia się przede wszystkim:
 zagrożenia nowoczesnej techniki – nowego rodzaju katastrofy, synergiczne
oraz naturalno-techniczne katastrofy,
 degradacja środowiska społecznego – dewastacja i zaśmiecanie
środowiska, brak realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
 gwałtownie rosnące szeroko rozumiane zagrożenia społeczne – m.in.
rosnąca skala bezrobocia, uniwersalizacja kultury, amerykanizacja kultury,
 zagrożenia terrorystyczne – szczególnie upowszechnione po wydarzeniach
z 11 września 2001 r. w Ameryce,
 zagrożenie militarne – niebezpieczeństwo użycia siły zbrojnej,
 nieadekwatność
środków
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego do wyzwań współczesności.3
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest podejmowaniem przez
uprawnione organy w ramach powierzonych kompetencji, takich decyzji, które
w efekcie utrzymują pożądany poziom bezpieczeństwa we wszystkich obszarach
działalności państwa, a także podejmowanie adekwatnych działań, jeżeli występują
zagrożenia.Istotnym elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
jest zarządzanie kryzysowe.
Fazy zarządzania kryzysowego
Przygotowanie państwa na ewentualność wystąpienia ataku terrorystycznego
i odpowiedniego reagowania, powinno obejmować odpowiednie rozwiązania
prawne, ale również cały panel przedsięwzięć wzajemnie powiązanych. Dlatego
powstałe Centrum Antyterrorystyczne (CAT) ściśle współdziała z Rządowym
Centrum Bezpieczeństwa. Z tego powodu obydwie instytucje rozmieszczone są
w jednym budynku i połączone ze sobą jedynie specjalną śluzą. CAT jest
bezpośrednim zapleczem informacyjnym RCB w zakresie monitorowania zdarzeń
terrorystycznych w kraju i za granicą. Weryfikuje informacje medialne dotyczące
takich zdarzeń lub ryzyka ich wystąpienia. Po zaalarmowaniu i dostarczeniu
informacji przez CAT, RCB uruchamia procedury reagowania kryzysowego
wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

3

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa 2011
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Kompleksowe zarządzanie kryzysowe wyróżnia cztery zasadnicze fazy:
 Zapobiegania – zarządzanie kryzysowe wykonywane jest w trybie ciągłym
na szczeblu samorządowym, wojewódzkim i centralnym. Komórkami
realizującymi te zadania są centra zarządzania kryzysowego, tworzone
obligatoryjnie z wyłączeniem szczebla gminy, przyporządkowane
strukturom odpowiednich szczebli, pełniące całodobowy dyżur zarówno na
potrzeby zarządzania kryzysowego, jak i zadań w zakresie podwyższania
gotowości obronnej państwa.4 Tak skonstruowany system zapewnia
efektywne przekazywanie informacji o zagrożeniu zarówno na wyższe, jak
i niższe szczeble administracji, stwarzając warunki do podjęcia decyzji
i uruchomienia procedur reagowania właściwych ze względu na charakter
zagrożenia. Cele zarządzania kryzysowego w tej fazie pokrywają się
z celami stawianymi systemowi kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 Przygotowanie – planowanie, w jaki sposób i jakimi środkami należy
reagować w razie wystąpienia zagrożenia. Jest to etap oceny potencjalnych
zagrożeń, analizy ich charakteru, a także określenia stopnia
prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Na tym etapie powinny być
prowadzone działania planistyczne (opracowane szczegółowe plany
i procedury działania w sytuacjach niebezpiecznych) oraz dokonywane
rozpoznanie sił i środków niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działań
ratowniczych i logistycznych.
 Reagowanie – ograniczenie skutków zagrożenia oraz niesienie pomocy
poszkodowanym (prowadzenie działań ratowniczych).5 Jest to najbardziej
widoczna faza zarządzania kryzysowego, obejmująca praktyczne działania
podejmowane w przypadku sytuacji kryzysowej. Na tym etapie mogą
kumulować się wszystkie zaniedbania powstałe w dwóch poprzednich
fazach. W im większym stopniu zostały zlekceważone etapy zapobiegania
i przygotowania, tym większe problemy mogą wystąpić przy prowadzeniu
działań po wystąpieniu kryzysu.
 Faza odbudowy – na tym etapie podejmowane działania po opanowaniu
zagrożenia mają na celu przywrócenie normalnego stanu funkcjonowania
w zakresie objętym klęską, katastrofą, zagrożeniem, oraz odbudowanie
infrastruktury krytycznej, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.6 Jest
ważne, aby wnikliwie przeanalizować przesłanki, jakie legły u podstaw
zaistniałej sytuacji, a podejmowane działania powinny obejmować nie tylko
usunięcie skutków, ale przede wszystkim powinny koncentrować się na
wyeliminowaniu przyczyn rzutujących na wystąpienie danej sytuacji
kryzysowej. Jest to bardzo ważny element, który koniecznie powinien być
brany pod uwagę.
Wszystkie te fazy muszą funkcjonować i wzajemnie się uzupełniać, aby
stworzyć jeden, jednolity system. Niewyobrażalny jest fakt niefunkcjonowania
którejkolwiek z nich. Klasyfikacja czterech faz zarządzania kryzysowego tworzy

W. Walczak, Zarządzanie kryzysowe − rola i zadania organów administracji państwowej
(w:) „Przedsiębiorczość i Zarządzenie”, Tom X, Zeszyt 8. Łódź 2009, 93-101
5
Z. Ciekanowski, S. Krysiński, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa. Jarosław 2014, 79
6
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie kontrola. Warszawa 2001, 17
4
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sekwencję działań przekazanych ustawą do realizacji przez struktury wszystkich
szczebli administracji w Polsce, poczynając od gminy do szczebla Rady Ministrów.
W Polsce funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
określa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP a tworzą akty prawne, takie jak:
 Konstytucja RP,
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak
również akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy;
 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym;
 Ustawa o Radzie Ministrów;
 Ustawa o działach administracji rządowej.
Najważniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 89, poz. 590).
2. Zarządzenie Nr 86 Prezesa rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy rządowego Zespołu zarządzania
Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudni 2009 r. w sprawie
określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra
zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania.
5. Rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa.
Struktura organizacyjna systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym jest
hierarchiczna. Decyzje są podejmowane przez władze szczebla centralnego,
a następnie przekazywane „w dół” na:

poszczególnych ministrów,

terenową administrację rządową,

podmiotom samorządu terytorialnego,

jednostkom organizacyjnym włączonym w system kierowania
bezpieczeństwem narodowym.
W przypadku wystąpienia zagrożeń pierwsze reagują na nie służby tego
szczebla, który jest właściwym do ich eliminacji. Jeśli posiadane przez ten szczebel
siły i środki są wystarczające do opanowania zagrożeń, nie ma mowy o wystąpieniu
sytuacji kryzysowej bez względu na wielkość zdarzenia.
Fundamentalne zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych:
 prymat układu terytorialnego nad resortowym – uznaje za podstawową
konstrukcje tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji
pomocniczej układ branżowy;
 jednoosobowe kierowanie i odpowiedzialność – decyzje podejmuje się
jednoosobowo i się odpowiada za nie, przyjmują kompetencje
i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji
kryzysowych;
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 reagowanie na najniższym możliwym poziomie administracji organ
wyższego szczebla zobowiązany jest do udzielenia pomocy organowi
niższego szczebla;
 zespolenie sił i środków na każdym szczeblu administracji;
 zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy
według rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych;
 zasada powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami
i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa
podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę:
 Rady Ministrów;
 Prezesa Rady Ministrów;
 Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania
kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania
kryzysowego.7
Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń,
w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych"
funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od
partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie
optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także
koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.
Dzielimy na:
a) planowanie cywilne, które obejmuje m.in.:
1. przedstawianie szczegółowych sposobów i środków reagowania na
zagrożenia oraz ograniczania ich skutków;
2. opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
urzędów obsługujących ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych;
3. analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju;
4. gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów;
5. wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom;
6. planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
wykonywania zadań;
7. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji
zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
b) realizację zadań planistycznych i programowych z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja załącznika
funkcjonalnego do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
dotyczącego ochrony IK, a także współpraca z instytucjami UE w zakresie
ochrony IK;
7
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c) monitorowanie potencjalnych zagrożeń;
d) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
e) przygotowywanie i obsługę techniczno-organizacyjną prac Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
f) współdziałanie z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi
NATO i UE;
g) organizowanie, prowadzenie i koordynację szkoleń i ćwiczeń z zakresu
zarządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych
i międzynarodowych;
h) realizację zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
i) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym.
Przy Radzie Ministrów funkcjonuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania
i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.8
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego może obradować w trybie jawnym jak
i niejawnym.
W skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 Prezes Rady Ministrów – przewodniczący;
 Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych –
zastępcy przewodniczącego;
 Minister Spraw Zagranicznych;
 Minister Koordynator Służb Specjalnych – jeżeli został powołany;
 Dyrektor RCB – sekretarz zespołu.9
Zadaniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
a. przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do
opanowania sytuacji kryzysowych;
b. doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej,
instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych;
c. opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku
z zarządzaniem kryzysowym;
d. opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia
jej pierwotnego charakteru;
e. opiniowanie i przedkładanie Radzie Ministrów Krajowego Planu
Zarządzania Kryzysowego.
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
• Cel – Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego dla potrzeb
zwołania posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
• Koordynator – Dyrektor RCB

8
9

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590)
W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. Wrocław 2010,
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•

Uczestnicy – Członkowie RCB, Organy administracji rządowej,
Kierownictwo komórek do spraw zarządzania kryzysowego członków RZZK
i wyznaczonych organów.

Stopnie alarmowe
Zadania określone w ramach stopni alarmowych są to działania porządkowo –
ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków
terrorystycznych lub sabotażowych polegają na skoordynowanym działaniu
instytucji i organów administracji publicznej.
Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny
do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia,
a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych
w wyższych stopniach alarmowych. Wszelkie organy i służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia
tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.10
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać
w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej
czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający
podejrzenia;
 zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu
niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów;
 przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących
na teren obiektów;
 ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego
minimum;
 sprawdzić na zewnątrz i wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod
względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu
podejrzanych przedmiotów;
 zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki
i pomieszczenia;
 sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby
systemu kierowania;
 dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów (poleceń),
szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań
związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg
ewakuacji.
2) na rzecz ochrony ludności:
 prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów
użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych
obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony;
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 informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych
pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów,
porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania
jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.
Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany
w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością
terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został
zidentyfikowany. Wszystkie organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia
zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.11
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wymienione
zadania dla pierwszego stopnia alarmowego, a ponadto należy wykonać
w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz infrastruktury:
 ostrzec personel o możliwych formach ataku;
 zapewnić dostępność trybie alarmowym personelu wyznaczonego do
wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych
i sabotażowych;
 wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić
system ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone
formacje obronne i wewnętrzne służby ochrony;
 wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do
instytucji;
 dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu;
 poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich
bagaże, paczki i inne pojemniki;
 zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem
obiektu,
 wprowadzić kontrolę pojazdów przed wejściem do nich i po ich
uruchomieniu.
2) na rzecz ludności:
 wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz
budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa
dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu
postępowania.
Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLI według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel
potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji
o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe,
albo tez wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym
godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla
Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może
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spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania przewidziane dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego. Ponadto
należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych
za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru
i sabotażu;
 ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych obiekcie/rejonie
obiektu;
 w uzasadnionych przypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób
i pojazdów przy wejściu/wjeździe na teren obiektu;
 wprowadzić scentralizowane parkowanie, w dużej odległości od
najważniejszych obiektów;
 wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym
osobom wyznaczonym do wykonywania zadań obronnych;
 wzmocnić służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów;
 wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie;
 wdrożyć dodatkowe procedury kontrwywiadowcze ochrony i osłony
personelu i obiektów;
 w placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju wdrożyć
dodatkowe procedury bezpieczeństwa wynikające z planów ochrony.
2) na rzecz ochrony ludności:
 wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych lub odwołać
 organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub
wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia atakowi terrorystycznemu;
 dokonać przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem
możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub
sabotażowego;
 zaktualizować bazę danych o alternatywnych możliwościach
zaopatrzenia w wodę;
 zweryfikować dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb
tymczasowego pobytu ludności;
 rozważyć i zdecydować o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć
właściwych dla zagrożenia;
Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też
wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego.
Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 zabezpieczyć ciągłość pracy zespołów zarządzania kryzysowego
(sztabów);
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 przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów wjeżdżających na
teren obiektu i ich ładunków;
 wprowadzić pełną kontrolę dostępu do obiektu;
 kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki
i paczki;
 przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
 ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych
w obiekcie;
2) na rzecz ochrony ludności:
 rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych
w rejonach zagrożonych;
 wprowadzić zakaz organizowania imprez masowych;
 zapewnić zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowiednio
do możliwego zagrożenia.
Podsumowanie
Problematyka dotycząca zarządzania kryzysowego może być rozpatrywana
w ujęciu wszechstronnym. Jako zestaw działań posiada zasadnicze znaczenie
w eliminacji wszelkich zagrożeń oraz walki z nimi, kiedy powodują sytuacje
kryzysowe. Można też traktować zarządzanie kryzysowe jako system, który ma
zapewnić spójne i transparentne funkcjonowanie wielu elementów i instytucji
będących niejednokrotnie złożonymi systemami tworzącymi różnego rodzaju
podsystemy, pomiędzy którymi zachodzą relacje dla osiągnięcia zasadniczego celu
jaki jest ochrona ludności. Członkowie Zespołów Zarządzania Kryzysowego na
każdym szczeblu muszą mieć ustawowo, jasno sprecyzowane zadania, obowiązki
oraz zakresy ich odpowiedzialności, na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.
Wiąże się to z faktem, iż ich obowiązki i sposoby działania w sytuacji kryzysowej
odbiegają od tych, jakie wykonują oni na co dzień w normalnych warunkach. Krajowy
Plan Zarządzania Kryzysowego, bazując na zidentyfikowanych zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego, powinien doprecyzować listę podmiotów systemu
ratownictwa kryzysowego, ich zadania oraz ich dyspozycyjne środki.
Streszczenie
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka współczesnych
zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowań funkcjonowania systemu
zarządzania kryzysowego w Polsce. Problem badawczy: Czy w obecnym kształcie
system zarządzania kryzysowego w Polsce jest w stanie skutecznie i sprawnie
reagować na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego? Hipoteza:
Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce umożliwia skuteczne
reagowanie na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.
Wprowadzenie: W Polsce w ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany
w sferach ustrojowej i administracyjnej. Polska po przystąpieniu do struktur Sojuszu
Północnoatlantyckiego zobowiązała się dostosować prawo oraz struktury
zarządzania kryzysowego do systemu reagowania kryzysowego NATO
i podsystemów państw członkowskich. Poziomy systemu zarządzania kryzysowego
w Polsce można scharakteryzować jako lokalny (gminny), powiatowy, wojewódzki
i centralny. Poziom lokalny to poziom wykonawczy. Pozostałe poziomy spełniają
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przede wszystkim rolę koordynującą.12 Pożądanym staje się stworzenie takiej
jednostki organizacyjnej, która nie tylko będzie obsługiwała Rządowy Zespół
Kryzysowy i zadania planistyczne, ale także co jest najważniejsze, spełniać będzie
rolę aparatu sztabowego Rządowego Zespołu Kryzysowego tj. przygotowującego
w razie zaistnienia kryzysu odpowiednie propozycje w celu minimalizacji jego
skutków.
Metodologia: Do zrealizowania celu artykułu, zbadania postawionego
problemu oraz zweryfikowania hipotezy zastosowano metodę analizy i krytyki
piśmiennictwa oraz metodę badania dokumentów równolegle z metodą
heurystyczną.
Wnioski: System zarządzania kryzysowego powinny tworzyć wszystkie
podmioty rządowe i pozarządowe dysponujące odpowiednimi siłami i środkami, to
jest: etatowe, rządowe i samorządowe siły i środki nie będą bowiem w stanie
minimalizować skutków zwłaszcza rozległych i długotrwałych kryzysów wyłącznie
swoimi siłami i środkami; formacje obrony cywilnej i jej zapleczem materiałowo
sprzętowym oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia, na każdym szczeblu
organizacji państwa. Celowym i koniecznym staje się likwidacja dualizmu
kompetencyjnego, poprzez łączenie i komasację merytorycznie zbieżnych zadań
i obowiązków.
Współczesne systemy bezpieczeństwa są cały czas doskonalone, stosowanie
do zmieniających się uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa państw, regionów
oraz świata.
Słowa klucze: sytuacje kryzysowe, system, zagrożenia, zarządzanie.
Summary
Purpose: an identification and characteristics of contemporary threats to the
national security and conditioning of functioning of the system of the crisis
management are a purpose of the article in Poland. Research problem: in the current
shape in Poland is the system of the crisis management able effectively
and efficiently to respond to contemporary threats to the national security?
Hypothesis: the system structure of the crisis management in Poland enables
effective reacting to contemporary threats to the national security.
Introduction: in Poland in final years substantial changes took place in spheres
political and administrative. Poland after the accession to structures undertook
to adapt the North Atlantic Alliance the law and structures of the crisis management
to the system of critical reacting with the NATO and subsystems of Member States.
In Poland it is possible to characterize levels of the system of the crisis management
as local (commune), district, provincial and central.
A local level is an execution level. Remaining levels are fulfilling the coordinating
role above all.13 Creating such an organizational unit which will not only be serving
the Government Critical Team and planning tasks are becoming desired, but also
what is most important, will be acting as apparatus of the staff Government Team
Critical i.e. preparing appropriate proposals in case of becoming known of the crisis
to the purpose of the minimization of his effects.
Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
Warszawa 2017, 63
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Warszawa 2017, 63
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Methodology: to fulfilling the purpose of the article, examining the stated
problem and validating the hypothesis an analysis method and criticisms of the
writing and a survey method of documents were applied alongside the heuristic
method.
Conclusions: all government subjects should create the System of the crisis
management and because extragovernmental forces having at their disposal
competent forces and centres, that is: full-time, government and self-government
and centres in the state won't be minimizing effects of especially extensive and longterm crises with exclusively one's powers and centres; formations of the civil defence
and of her with back in terms of content equipment and social organizations and
associations, on every rung of the organization of the state. He is becoming
intentional and necessary liquidation of the of competence dualism, through the join
and the enclosure of substantially coincident tasks and duties.
Contemporary security systems all the time are being improved, being
applicable to changing conditioning the environment of the safety of states, regions
and world.
Key words: crisis situations, system, threats, management.
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku
TWORZENIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO
W TROSCE O ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Geneza i przesłanki nowego instrumentu
W dobie globalizacji korelatem internacjonalizacji przestępczości musi być
internacjonalizacja ścigania karnego.
Zwłaszcza w takim organizmie, jakim jest Unia Europejska, coraz bardziej
powszechna staje się sytuacja, w której organy powołane do zwalczania
przestępczości stają przed wyzwaniem wynikającym z konieczności zdobywania
dowodów znajdujących się na terytorium innych państw członkowskich.
Gdy chodzi o uzyskaniu w ramach postępowania karnego materiału
dowodowego znajdującego się w innym państwie członkowskim, to obecnie organy
wymiaru sprawiedliwości muszą korzystać z dwóch różnych systemów: wzajemnej
pomocy prawnej oraz wzajemnego uznawania.
Celem poznania rzeczywistego stanu rzeczy w dziedzinie funkcjonowania
pomocy prawnej w praktyce Komisja Europejska zaleciła w „Planie działania
w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej”, przyjętym w Amsterdamie
w 1997, m.in. wprowadzenie mechanizmu wzajemnej oceny pomocy prawnej
między państwami członkowskimi. Na podstawie zebranych tą drogą danych
komisja ekspertów przygotowała i przedstawiła Komisji Europejskiej sprawozdanie,
zawierające ocenę sytuacji z końca lat 90-tych.1
Mimo że eksperci nie potwierdzili alarmistycznych opinii nt. stanu praktyki
w dziedzinie pomocy prawnej, to wskazali na szereg trudności stojących na
przeszkodzie sprawności i efektywności tego systemu. Wśród nich trzeba wskazać
następujące:
a) niezadowalający stan ratyfikacji konwencji międzynarodowych
Na Europejski system traktatowy w dziedzinie pomocy prawnej w sprawach
karnych składają się następujące instrumenty międzynarodowe: Europejska
Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959, Protokół dodatkowy do
Europejskiej konwencji z 1978, Protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji
z 2001, Traktat Beneluksu o ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach
karnych z 1962, Protokół do Traktatu z 1974, Konwencja z Schengen z 1990,
Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie korzyści pochodzących
z przestępstwa z 1990. System ten został uzupełniony o Konwencję UE z dnia 29
maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych2 i protokół do niej z 2001 r.,
który dotyczy wzajemnej pomocy prawnej w sektorze bankowym, a w szczególności
wniosków o informacje o rachunkach i transakcjach bankowych.

Final Report on the first evaluation exercise – mutual assistance in criminal matters. Dz. U. UE C216
z 01.08.2001, s. 14-26
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M. Płachta, Konwencja z 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami
członkowskimi Unii Europejskiej. Komentarz (w:) E. Zielińska (red.): Prawo Wspólnot Europejskich
a prawo polskie: Dokumenty karne. Warszawa 2005, cz. II, s. 51-118
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b) (zbyt) szeroki zakres przyczyn odmowy udzielenia pomocy
Wprawdzie Konwencja z 1959 wymienia expressis verbis tylko cztery przyczyny
odmowy udzielenia pomocy (suwerenności, bezpieczeństwo, ordre public,
podstawowe interesy państwa – art. 2 ust. b), tym niemniej w praktyce występują
także inne okoliczności, jak np. przedawnienie ścigania zgodnie z prawem państwa
wezwanego (jak w przypadku ekstradycji). 3 Taka jednostronna negatywna decyzja
stanowi realne zagrożenie dla efektywności tej formy współpracy – głównie dlatego,
że jest ona oparta na przesłankach o charakterze ocennym, u jej podłoża leżą
względy polityczne a podejmowana jest przez organ władzy wykonawczej, z reguły
bez żadnej kontroli sądowej.4
c) (nadmierne) ograniczenia ratione materiae
Zgodnie z art. 2 ust. a Konwencji z 1959 można odmówić udzielenia pomocy
prawnej, jeżeli wniosek dotyczy przestępstw uważanych przez stronę wezwaną za
przestępstwa polityczne, za przestępstwa pozostające w związku z przestępstwami
politycznymi lub za przestępstwa skarbowe. Ponadto Konwencja nie znajduje
zastosowania do przestępstw wojskowych nie będących przestępstwami
pospolitymi (art. 1 ust. 2). Okazało się, że w praktyce największy problem stanowią
przestępstwa podatkowe. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że przepisy
pozwalające albo wręcz nakazujące odmowę udzielenia pomocy prawnej obcemu
państwu w sprawach o takie przestępstwa uniemożliwiają skuteczną walkę
z przestępczością zorganizowaną.5
d) tajemnica bankowa
Skuteczność prawnych środków zwalczania przestępczości, zwłaszcza
o charakterze zorganizowanym i międzynarodowym, w postaci tymczasowego
zatrzymywania („zamrażania” kont) oraz późniejszej konfiskaty korzyści
pochodzących z przestępstwa uzależniona jest od możliwości lokalizacji
i identyfikacji tych korzyści bądź poszczególnych elementów majątku podejrzanego.
e) podwójna karalność
Warunek (zasada) podwójnej karalności, stanowiąca jeden z kanonów systemu
międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, 6 utrudnia w praktyce uzyskanie
pomocy prawnej a w niektórych wypadkach powoduje nawet zupełną rezygnację ze
zwracania się o nią. Źródło problemu tkwi z jednej strony w nierozstrzygniętych
sporach dogmatycznych o istotę, zakres i sposób interpretacji (in abstracto,
in concreto, in genere) tej zasady, a z drugiej – w daleko posuniętych różnicach
w stosowaniu odpowiedniej klauzuli zarówno pomiędzy państwami, jak i nawet
pomiędzy sądami tego samego państwa.
f) zagadnienia proceduralne
Uderzająca jest różnorodność i szeroki zakres wymagań formalnych
i uregulowań tradycyjnie przyjmowanych w dziedzinie międzynarodowej pomocy
prawnej, które powodują, że tradycyjny model tej formy współpracy coraz bardziej
3

Explanatory Report on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
(w:) Problems Arising from the Practical Application of the European Convention on Mutual Assistance
in Criminal Matters. Council of Europe 1971, s. 23
4
M. Płachta, Rola organów ścigania w systemie międzynarodowej pomocy w sprawach karnych opartym
na Konwencji Unii Europejskiej z 2000r. (w:) W. Pływaczewski, G. Kędzierska, P. Bogdalski (red.): Unia
Europejska – wyzwania dla polskiej Policji. Szczytno 2003, s. 207
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Szerzej zob. M. Płachta, The Role of Double Criminality in International Cooperation in Penal Matters.
(w:) N. Jareborg (red.): Double Criminality. Studies in International Criminal Law. Uppsala 1989, s. 111
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nie przystaje do współczesności. Tytułem przykładu można wskazać takie
zagadnienia, jak: organ centralny, kanały porozumiewania się i przekazywania
wniosków, rygorystyczne wymagania dotyczące zawartości i formalnej strony
wniosku, sztywne terminy. 7 W efekcie postępowanie w sprawie uzyskania
i udzielenia pomocy coraz bardziej się komplikowało i wydłużało. A gdy w dobie praw
człowieka doszła jeszcze konieczność uwzględniania ich ochrony również w tej
sferze, to w sumie okazało się, że ten system zaczął się stawać niewydolny. 8
Drugi system, wzajemnego uznawania, jest ograniczony jedynie do takich
kategorii spraw, do których znajdują zastosowanie obowiązujące unijne akty prawne.
Obecnie obowiązują dwa instrumenty regulujące kwestię wzajemnego uznawania
i mające zastosowanie do uzyskiwania materiału dowodowego: decyzja ramowa
Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii
Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych 9 oraz
decyzja ramowa 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie
europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów
i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych
(ENDow),10 która ma zastosowanie jedynie do istniejących już środków
dowodowych.
Można wskazać następujące główne korzyści wynikające z tej zasady:
a) wnioski są przekazywane bezpośrednio między organami wymiaru
sprawiedliwości;
b) procedury mają w pełni charakter sądowy;
c) wnioski mają standardową postać, dzięki jednolitemu formularzowi;
d) poszerzono listę faktów będących podstawą do zainicjowania współpracy;
e) ograniczono liczbę podstaw odmowy;
f) określono terminy wykonania.
Europejski nakaz dowodowy jest przedmiotem powszechnej krytyki, ponieważ
zamiast upraszczać współpracę, komplikuje ją z racji swego ograniczonego zakresu
zastosowania. Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu dowodowego
utworzyła system, który jest bardziej złożony niż system wzajemnej pomocy prawnej.
Podczas gdy wnioski rekwizycyjne charakteryzuje elastyczność, europejski nakaz
dowodowy jest postrzegany jako instrument formalistyczny i sztywny.11
Na przykład procedura zatwierdzenia przewidziana w art. 11 ust. 5, pomimo że
jest zgodna z celem „usądowienia” procesu, ma taki niekorzystny skutek, że w tych
państwach członkowskich, w których organy wymiaru sprawiedliwości niekoniecznie
są właściwe na etapie gromadzenia dowodów, wydłuża procedurę o dodatkowy
etap.
Do złożoności tego instrumentu przyczynia się również fakt, że europejski
nakaz dowodowy odnosi się tylko do dowodów, a nie do czynności. Otóż europejski
7
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nakaz dowodowy stosuje się jedynie do istniejących już dowodów (zob. art. 4,
ust. 1). Wybór czynności dochodzeniowej jest pozostawiony organowi
wykonującemu, mimo że organ ten, nie odpowiadając za całość danej sprawy, może
nie mieć wystarczającej wiedzy o poszczególnych jej elementach, by prawidłowo
ocenić, jaki wybór będzie najkorzystniejszy. 12
Tę złożoność dodatkowo komplikuje fakt, że wspomniany instrument ma
zastosowanie jedynie do niektórych rodzajów czynności. Wyraźnie zapisano, że
europejski nakaz dowodowy nie może zostać wydany po to, aby przeprowadzić
szereg czynności, których katalog zawarty w art. 4 ust. 2 jest obszerny. De facto
jedyne podlegające tej decyzji ramowej czynności dochodzeniowe to operacje
przeszukania i zajęcia oraz nakazy przedstawienia dokumentów.13
Wraz z europejskim nakazem dowodowym wprowadzono również nowe
podstawy odmowy (takie jak zasada terytorialności) związane z systemem
ekstradycji, które w ramach wzajemnej pomocy prawnej nie miały już zastosowania
do uzyskiwania dowodów. Z tych względów europejski nakaz dowodowy został
uznany przez praktyków za przykład, za którym nie należy podążać. 14
W programie sztokholmskim, przyjętym w dniu 11 grudnia 2009 r., Rada
Europejska postanowiła, że w dalszym ciągu należy dążyć do utworzenia
kompleksowego systemu uzyskiwania dowodów w sprawach o charakterze
transgranicznym, opartego na zasadzie wzajemnego uznawania. Rada Europejska
zwróciła uwagę, że instrumenty obowiązujące w tej dziedzinie tworzą rozdrobniony
system i że potrzebne jest nowe podejście: oparte na zasadzie wzajemnego
uznawania, ale i uwzględniające elastyczność tradycyjnego systemu wzajemnej
pomocy prawnej. Dlatego Rada Europejska zaapelowała o to, by wszystkie
instrumenty z tej dziedziny – w tym decyzję ramową w sprawie europejskiego nakazu
dowodowego – zastąpić kompleksowym systemem, który w jak najszerszym
zakresie objąłby wszystkie rodzaje materiału dowodowego, przewidywałby terminy
wykonania i maksymalnie ograniczał możliwości odmowy.
2. Założenia nowego systemu
Asumpt do podjęcia konkretnych działań w omawianej tutaj dziedzinie dało
opublikowania przez Komisję Europejską w dniu 11 listopada 2009 r. Zielonej księgi
w sprawie wzajemnego udostępniania przez państwa członkowskie materiału
dowodowego w sprawach karnych oraz zapewnienia jego dopuszczalności. 15
Komisja rozważała w niej możliwość zastąpienia istniejących przepisów prawnych
w zakresie uzyskiwania dowodów jednym instrumentem opartym na wzajemnym
uznawaniu i obejmującym wszystkie rodzaje materiału dowodowego oraz
konieczności ustanowienia wspólnych standardów dotyczących gromadzenia
dowodów.
W połowie 2010 r. grupa państw członkowskich UE, obejmująca Królestwo
Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Estońskiej, Królestwo Hiszpanii, Republikę
Austrii, Republikę Słowenii i Królestwo Szwecji, wychodząc naprzeciw potrzebom
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i oczekiwaniom praktyki,16 wystąpiła z propozycją zupełnie odmiennego
uregulowania tej niezwykle ważnej problematyki. Ambicją przyświecającą tej
propozycji była diametralna zmiana podstaw prawnych a poprzez nie także wpływ
na kształtowanie praktyki organów wymiary sprawiedliwości w dziedzinie
gromadzenia dowodów z równoczesnym zagwarantowaniem ochrony uprawnień
procesowych uczestników procesu oraz praw podmiotowych osób trzecich. 17
Propozycja wychodziła z założenia maksymalnego skrócenia (jeśli nie
całkowitego uniknięcie) okresu współobowiązywania ENDow z wzajemną pomocą
prawną. Nie chodziło jednak tylko o modyfikację i poprawę europejskiego nakazu
dowodowego, na przykład przez nadanie temu instrumentowi ogólnego
zastosowania. ENDow ma bowiem tę podstawową wadę, że zastosowane w nim
podejście nie pasuje do zbierania dowodów. 18
Z drugiej strony powrót do wzajemnej pomocy prawnej nie jest pożądany.
Patrząc przez pryzmat polityki, nie dałoby się uniknąć wrażenia, że oto czyniony jest
krok do tyłu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w traktacie z Lizbony wyraźnie
stwierdza się, że „współpraca sądowa w sprawach karnych w Unii opiera się na
zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych” oraz że należy
opracowywać środki mające na celu „ustanowienie zasad i procedur zapewniających
uznawanie w całej Unii wszystkich form wyroków i orzeczeń sądowych”.
Autorzy propozycji uznali, że ogólne założenia muszą być tożsame
z założeniami wzajemnego uznawania, lecz i przewidywać znaczne udoskonalenia,
takie jak radykalne ograniczenie podstaw odmowy, pełne usądowienie, rezygnacja
ze stosowania zasady podwójnej karalności oraz ustanowienie terminów. Ale
procedura ta musi nadal opierać się na elastyczności wzajemnej pomocy prawnej
w sprawach karnych.19
Jeśli kombinacja ta ma się okazać sukcesem, za punkt wyjścia nie można
przyjmować wzajemnego uznawania w wersji znanej z obowiązujących aktów.
Proces ten należy odwrócić: należy wyjść od obecnego systemu wzajemnej pomocy
prawnej i zmierzać w kierunku sprawnego, elastycznego wzajemnego uznawania
w takiej postaci, jaka wyłania się z konwencji o pomocy prawnej z 1959 r., konwencji
UE o pomocy prawnej z 2000 r. oraz z praktycznych narzędzi, takich jak europejska
sieć sądowa.20
Jeżeli chodzi o proponowany zakres zastosowania nowych ram prawnych, to
autorzy uważali, że idealnym rozwiązaniem byłoby całkowite uogólnienie zakresu
zastosowania. Rozwiązanie to pozwala uniknąć krytyki, której przedmiotem jest
obecnie europejski nakaz dowodowy, umożliwia ono bowiem sędziemu włączenie
do jednego wniosku zarówno czynności związanych z przeszukaniem (objętych
europejskim nakazem dowodowym), jak i zeznań osób znajdujących się na miejscu
przeszukania (wyłączonych z europejskiego nakazu dowodowego). 21
Autorzy przyjęli, że celem nowych ram prawnych ma stać się czynność do
wykonania, a nie dowody do zebrania. Praktyka dowodzi, że wnioski rekwizycyjne
obejmują czynności dochodzeniowe pozwalające na gromadzenie dowodów.
16
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Natomiast europejski nakaz dowodowy dotyczy dowodów, a nie czynności, którą
trzeba przeprowadzić, by je zgromadzić. Zakłada się w nim z góry, że organ
wydający wie już, jakiego dowodu szuka. Wybór czynności dochodzeniowej
pozostawiono organowi wykonującemu. Takie podejście jest problematyczne,
ponieważ nie jest w pełni zgodne z zasadą wzajemnego uznawania, jako że krajowe
orzeczenie prawne, które ma zostać wykonane, dotyczy czynności, a nie dowodu
oraz dlatego że ocenę „proporcjonalności” żądanej czynności pozostawia organowi
wykonującemu.22
Podstawowym zamierzeniem propozycji było udoskonalenie procesu
poszukiwania prawdy w postępowaniach karnych o wymiarze transgranicznym.
Intencja ta wpisuje się w cel, jakim jest tworzenie obszaru wolności bezpieczeństwa
i sprawiedliwości. Potrzeba udoskonalenia procesu poszukiwania prawdy
w postępowaniach karnych jest stałym wyzwaniem dla skuteczności i jakości
systemów wymiaru sprawiedliwości. Udoskonalenie to jest kluczowe dla
zapobiegania przestępczości i jej karania, jak również dla ochrony osoby
oskarżonej.23
Propozycji przyświecały następujące cele szczegółowe:
1. Przyspieszenie procedury: szybkie rozwiązywanie spraw karnych jest
podstawowym elementem skuteczności oraz jakości systemu.
Egzekwowanie sprawiedliwości, jeżeli ma być przeprowadzone właściwie,
wymaga czasu, ale konieczne jest unikanie zbędnych opóźnień, które mają
negatywny wpływ na jakość dowodów.
2. Zapewnienie dopuszczalności dowodów: dowody mogą być użyteczne jako
element sprawy jedynie wtedy, gdy są dopuszczalne w sądzie. Zbieranie
dowodów w innym państwie wiąże się w tym kontekście z konkretnymi
wyzwaniami, ponieważ przepisy dotyczące dopuszczalności i zbierania
dowodów są często różne w państwie wzywającym (wydającym)
i w państwie wzywanym (wykonującym).24
3. Uproszczenie procedury: wraz z rosnącą w UE liczbą spraw
transnarodowych ważne jest, by sędziowie w całej UE mogli współpracować
w ramach prostych procedur. Wymogi proceduralne powinny być
ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ zbytnie obciążenia
z reguły zniechęcają organy wymiarów sprawiedliwości do wzajemnej
współpracy.
4. Utrzymywanie wysokiego poziomu ochrony praw podstawowych,
a zwłaszcza praw procesowych: to, czy sprawa wymaga gromadzenia
dowodów w innym państwie członkowskim, nie powinno wpływać na
gwarancje udzielane danej osobie, a zwłaszcza na prawo do rzetelnego
procesu sądowego.
5. Obniżenie kosztów finansowych.
6. Zwiększenie wzajemnego zaufania i zacieśnienie współpracy między
państwami członkowskimi.
7. Zachowanie specyfiki systemów i kultury prawnej poszczególnych państw:
obszar gromadzenia dowodów jest jednym z tych obszarów, na których
22
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istnieją spore różnice między systemami krajowymi, a różnice te są często
głęboko zakorzenione w kulturze prawnej oraz w historii danego państwa
członkowskiego.25
W dokumencie przedstawiono kilka wariantów politycznych i dokonano ich
oceny na podstawie ich gospodarczego i społecznego wpływu, jak również oceny
ich oddziaływania na prawa podstawowe obywateli.
Wariant A zakładał, że UE nie podejmie żadnych nowych działań (o charakterze
ustawodawczym, nieustawodawczym czy o charakterze wsparcia finansowego), by
zmierzyć się z postawionym problemem. Obecny system prawny zostałby utrzymany
i, jak wspomniano powyżej, instrumenty wzajemnego uznawania nadal
współobowiązywałyby z instrumentami opartymi na wzajemnej pomocy prawnej.
Ponieważ stosowanie instrumentów wzajemnego uznawania nie jest obowiązkowe,
możliwe jest, że praktycy korzystaliby jedynie z instrumentów wzajemnej pomocy
prawnej.26
Wariant B zakładał, że UE nie podejmie żadnych działań o charakterze
ustawodawczym, a w zamian podjęto by działania o charakterze
nieustawodawczym:
a) zwiększanie świadomości, np. przez szkolenia dla praktyków;
b) poprawa wzajemnego zrozumienia, np. przez opracowanie podręcznika lub
not informacyjnych dotyczących poszczególnych państw;
c) zapewnienie
właściwego
stosowania
instrumentów
wzajemnego
uznawania, na przykład dzięki ustanowieniu systemu ocen.
Ten wariant podtrzymałby obecną sytuację prawną, w której praktycy, by
uzyskać dowody z innych państw członkowskich, muszą opierać się na różnych
instrumentach współpracy. 27
Wariant C zakładał, że UE uchyliłaby obecne akty oparte na wzajemnym
uznawaniu mające zastosowanie do obszaru gromadzenia dowodów,
w szczególności decyzję ramową w sprawie europejskiego nakazu dowodowego.
Współpraca w tym obszarze podlegałaby w ramach Unii Europejskiej istniejącym
aktom dotyczącym wzajemnej pomocy prawnej (sporządzonej przez Radę Europy
konwencji o pomocy prawnej z 1959 r. z protokołami do niej, konwencji wykonawczej
do układu z Schengen z 1990 r. oraz konwencji UE z 2000 r. o pomocy prawnej
z protokołem do niej).28
Autorzy ponownie przypomnieli, że obowiązujące obecnie akty oparte na
wzajemnym uznawaniu nie są zadowalające i były przedmiotem krytyki za to, że
w porównaniu z wzajemną pomocą prawną czasami wprowadzały dodatkowe
utrudnienia. Na przykład decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu
dowodowego ma zastosowanie tylko do niektórych rodzajów dowodów (które już
istnieją i są bezpośrednio dostępne), zawiera nowe podstawy odmowy (takie jak
terytorialność) i jest bardziej sformalizowana (procedura zatwierdzenia). Ten wariant
przywróciłby wzajemną pomoc prawną jako prawny system współpracy między
państwami członkowskimi.29
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Wariant D zakładał, że UE dalej udoskonala obecne ramy prawne w oparciu
o zasadę wzajemnego uznawania, umożliwiając szybszą i skuteczniejszą
współpracę. Wariant ten występował w dwóch wersjach:
a) wersja D.1 miała na celu uzupełnienie obecnie obowiązujących aktów
dotyczących wzajemnego uznawania, zwłaszcza decyzji ramowej w sprawie
europejskiego nakazu dowodowego. Przyjęcie nowego instrumentu
(europejskiego nakazu dowodowego II) pozwoliłoby uwzględnić wszystkie
rodzaje dowodów.
b) wersja D.2 zakładała przyjęcie nowego instrumentu prawnego
(„europejskiego nakazu dochodzeniowego”), który stałby się jednolitą
postawą prawną dla wykonywania wszelkich czynności dochodzeniowych
w całej Unii Europejskiej i zastąpiłby wszystkie obecne instrumenty
(zarówno wzajemną pomoc prawną, jak i wzajemne uznawanie). 30
Ostatni z wymienionych wariantów pociąga za sobą istotne skutki
ekonomiczne: zastąpienie wszystkich obowiązujących aktów oznacza, że
we wstępnej fazie wdrażania nowego aktu współpraca państw członkowskich
w dziedzinie uzyskiwania dowodów spowoduje większe obciążenia finansowe.
Autorzy propozycji trafnie uznali, ze nowe ramy prawne będą musiały zostać
wdrożone przez odpowiednio przeszkolonych praktyków. Reorganizacja będzie na
samym początku kosztowna, ale obecne bardzo skomplikowane ramy zostaną
zastąpione łatwiejszymi, szybszymi i spójniejszymi procedurami uzyskiwania
dowodów. Propozycja zakładała, że dzięki płynnej współpracy państw
członkowskich i krótszemu postępowaniu karnemu korzyści ekonomiczne w średnim
i dłuższym okresie prawdopodobnie okażą się znacznie większe niż koszty. 31
Autorzy wyrażali nadzieję, że pod względem społecznym i pod względem praw
podstawowych wariant ten przyniósłby pozytywne skutki. Jednolite ramy prawne
byłyby odpowiedzią na apel praktyków. Spełniłaby także oczekiwania obywateli,
którzy chcą być chronieni i chcą zwalczania przestępczości. Ponadto zdolność
państw członkowskich i instytucji europejskich do oceny prowadzonej polityki
i stosowanych instrumentów, a w razie potrzeby do ich zmieniania może być
dowodem dojrzałości i dobrego zarządzania. 32
Ostatecznie zatem przedstawiona propozycja została oparta na tym właśnie
wariancie (D.2) jako najbardziej optymalnym.
3. Kluczowe rozwiązania projektu ENDoch
Propozycja oparta na przedstawionych założeniach została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w czerwcu 2010 r.33
Art. 1 projektu dyrektywy definiował Europejski nakaz dochodzeniowy jako
orzeczenie sądowe, które właściwy organ jednego państwa członkowskiego
(zwanego dalej „państwem wydającym”) wydaje, by w innym państwie członkowskim
(zwanym dalej „państwem wykonującym”) spowodować przeprowadzenie
30
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co najmniej jednej z określonych czynności dochodzeniowych służących
zgromadzeniu materiału dowodowego w ramach postępowania, o którym mowa
w art. 4.
Z uwagi na specyfikę polskiego modelu procesu karnego, w którym
postepowanie przygotowawcze prowadzone jest w dwóch równoległych formach,
tj. w ramach dochodzenia oraz śledztwa, oraz uwzględniając określenie „organu
wydającego” (zob. niżej), należałoby używać określenia „europejski nakaz
dochodzeniowo-śledczy”, bowiem regulacje zawarte w dyrektywie znajdą
zastosowanie w obu wspomnianych formach, a nie jedynie w dochodzeniu.
Tym niemniej, można zaakceptować skrót ENDoch – w odróżnieniu od END, który
używany był na oznaczenie Europejskiego nakazu dowodowego.
Art. 2 ust (a) projektu definiował pojęcie „organu wydającego”, którym zgodnie
z pkt (i) jest sędzia, sąd, sędzia śledczy lub prokurator właściwy w danej sprawie.
Jednak aby uwzględnić różne systemy krajowe w pkt (ii) tego artykułu umożliwiono
wyznaczenie innego rodzaju organu wymiaru sprawiedliwości, o ile, w danym
przypadku, organ ten wypełnia funkcję organu dochodzeniowego w postępowaniu
karnym, który jest w danej sprawie właściwy, by nakazać gromadzenie materiału
dochodowego. Państwo członkowskie może na przykład wyznaczyć jako organ
wydający europejski nakaz dochodzeniowy organ policji, ale tylko jeżeli ten organ
policji jest uprawniony, by zlecić wykonanie danej czynności dochodzeniowej na
szczeblu krajowym. Rozwiązanie to jest zgodne z istniejącymi wzajemnymi
instrumentami prawnymi oraz z decyzją ramową w sprawie END. 34
Europejski nakaz dowodowy jest jednak mniej elastyczny, ponieważ zakłada
procedurę zatwierdzania przewidującą, że państwo wykonujące może wymagać od
państw członkowskich, które wyznaczyły jako organy wydające na przykład organy
policji, by END został zatwierdzony przez organ wymiaru sprawiedliwości sensu
stricto (sędziego, prokuratora, sąd lub sędziego śledczego). Procedura
zatwierdzania jest jedną z dodatkowych komplikacji – w porównaniu z wzajemną
pomocą prawną – wprowadzonych wraz z END i dlatego konieczne jest
uproszczenie. Co więcej, rozwiązanie zaproponowane w projekcie dyrektywy jest
zgodne z zasadą wzajemnego uznawania. 35
„Organ wykonujący” oznacza organ właściwy do uznania lub wykonania
europejskiego nakazu dochodzeniowego zgodnie z niniejszą dyrektywą (art. 2 ust.
b). Państwa członkowskie nie mają jednak całkowitej swobody decyzji, jako że jest
wymagane, by organ wykonujący był organem, który w podobnej sprawie krajowej
jest organem właściwym, by podjąć czynność dochodzeniową wskazaną
w europejskim nakazie dochodzeniowym. Jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy
został wydany w celu przeszukania domu znajdującego się w konkretnym miejscu
w państwie członkowskim A, organem wykonującym musi być organ, który
w podobnej sprawie krajowej byłby organem właściwym, by podjąć decyzję
o przeszukaniu domu w tej lokalizacji.36
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Kluczowe znaczenie miał art. 3 projektu, który określał zakres zastosowania
ENDoch. Może on zostać wydany w odniesieniu do wszystkich czynności
dochodzeniowo-śledczych, z wyjątkiem następujących:
a) utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego ani gromadzenie
materiału dowodowego w ramach takiego zespołu, określone w art. 13
Konwencji z 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy
państwami członkowskimi Unii Europejskiej (konwencja) i w decyzji ramowej
Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych
zespołów dochodzeniowo-śledczych;37
b) przechwycenie i natychmiastowe przesłanie przekazu telekomunikacyjnego,
o czym jest mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) konwencji; oraz
c) przechwycenie przekazu telekomunikacyjnego, o czym jest mowa w art. 18
ust. 1 lit. b) konwencji, o ile czynności te dotyczą sytuacji, o których mowa
w art. 18 ust. 2 lit. a) i c) oraz w art. 20 tej konwencji.
Art. 4 projektu dyrektywy stanowił, że Europejski nakaz dochodzeniowy można
wydać:
a) w odniesieniu do postępowania karnego, które wszczął organ wymiaru
sprawiedliwości lub które może zostać wszczęte przed organem wymiaru
sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo na mocy prawa krajowego
państwa wydającego;
b) w postępowaniu wszczętym przez organy administracyjne w związku
z czynami, które są zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa
wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa, w przypadku gdy
wydana decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem
właściwym zwłaszcza w sprawach karnych;
c) w postępowaniu wszczętym przez organy wymiaru sprawiedliwości
w związku z czynami, które są zagrożone karą na mocy prawa krajowego
państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa,
w przypadku gdy wydana decyzja może skutkować wszczęciem
postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych,
oraz
d) w związku z postępowaniem, o którym mowa w lit. a), b) i c), odnoszącym
się do przestępstwa lub naruszenie prawa, za które osoba prawna może
zostać pociągnięta do odpowiedzialności lub ukarana w państwie
wydającym.
Organ wydający przekazuje europejski nakaz dochodzeniowy organowi
wykonującemu dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie, tak
aby umożliwić państwu wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu. Wszelka
dalsza komunikacja urzędowa odbywa się bezpośrednio między organem
wydającym a organem wykonującym (art. 6 ust. 1).
Bez uszczerbku dla art. 2 lit. b) każde państwo członkowskie może wyznaczyć
jeden organ centralny lub, jeśli jego system prawny przewiduje taką możliwość,
większą ich liczbę do pomocy właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Państwo członkowskie może, jeżeli to konieczne z uwagi na strukturę jego własnego
wymiaru sprawiedliwości, przydzielić swojemu(-im) organowi(-om) centralnemu(ym) zadanie urzędowego przekazywania i odbioru europejskich nakazów
37
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dochodzeniowych, jak również prowadzenia dalszej korespondencji urzędowej
w tym względzie (art. 6 ust. 2).
Szczególne znaczenie ma art. 8 ust. 1 projektu, zgodnie z którym organ
wykonujący uznaje europejski nakaz dochodzeniowy przekazany zgodnie z art. 6,
nie wymagając żadnych dodatkowych formalności, i niezwłocznie podejmuje
czynności niezbędne do jego wykonania w taki sam sposób i w takim samym trybie,
jakby dana czynność dochodzeniowa została zarządzona przez organ państwa
wykonującego, chyba że organ wykonujący powoła się na jedną z podstaw
nieuznania lub niewykonania nakazu, o których mowa w art. 10, lub na jedną
z podstaw odroczenia, o których mowa w art. 14.
Autorzy projektu przyznawali jednak, że fakt, że prawem mającym
zastosowanie do procedur przeprowadzenia czynności jest prawo państwa
wykonującego, może jednak nastręczać problemów w kwestii dopuszczalności
materiału dowodowego w państwie wydającym. Dlatego też do art. 8 ust. 2 wniosku
włączono przepis, który istnieje już w konwencji o pomocy prawnej z 2000 r.
i w instrumentach wzajemnego uznawania. Przewiduje on możliwość wskazania
w europejskim nakazie dochodzeniowym przez organ wydający, których formalności
należy dopełnić, by zagwarantować dopuszczalność materiału dowodowego. Organ
wykonujący ma obowiązek dopełnić tych formalności, o ile nie są one sprzeczne
z podstawowymi zasadami prawa państwa wykonującego. To praktyczne
rozwiązanie pozwala pogodzić potrzebę zagwarantowania dopuszczalności
materiału dowodowego i zasadę dotyczącą prawa mającego zastosowanie. 38
Art. 8 ust. 3 proponowanej dyrektywy to zapis nowy w stosunku do istniejących
instrumentów UE. Zawiera on wyraźnie określoną podstawę prawną regulującą
obecność – w charakterze wsparcia organów wykonujących – właściwego organu
państwa wydającego przy wykonywaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego.
Żaden z przepisów zawartych w istniejących instrumentach nie stoi na przeszkodzie
takiej obecności, ale brak wyraźnego odniesienia do takiej możliwości oraz brak
jakiegokolwiek obowiązku w tym względzie przyczynia się do tego, że z możliwość
tej nie korzysta się dostatecznie często – ani we wniosku ani faktycznie. Obecność
taka może być na przykład kluczowa dla zapewnienia dopuszczalności materiału
dowodowego lub wydania uzupełniających europejskich nakazów dochodzeniowych
w trakcie wykonywania czynności (zob. art. 7 ust. 2). 39
W art. 8 ust. 3 projektu przewidziano więcej niż jedną podstawę prawną
i nałożono na państwo wykonujące obowiązek zaakceptowania takiej obecności
właściwego organu państwa wydającego. Jednak w ustępie tym zapewniono
również wystarczającą elastyczność dzięki zapisowi, który mówi, że na obecność
taką można nie zezwolić, jeśli miałaby się okazać sprzeczna z podstawowymi
zasadami prawa państwa wykonującego.40
Zgodnie z art. 9 proponowanej dyrektywy organ wykonujący może zdecydować,
że zamiast czynności wskazanej w europejskim nakazie dochodzeniowym zastosuje
inną czynność dochodzeniową, gdy:
a) czynność
dochodzeniowa
wskazana
w
europejskim
nakazie
dochodzeniowym nie istnieje w prawie państwa wykonującego;
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b) czynność
dochodzeniowa
wskazana
w
europejskim
nakazie
dochodzeniowym istnieje w prawie państwa wykonującego, ale jej użycie
jest możliwe tylko w odniesieniu do danej listy lub kategorii przestępstw,
która nie zawiera przestępstwa podanego w europejskim nakazie
dochodzeniowym, lub
c) czynność dochodzeniowa wybrana przez organ wykonujący będzie miała
taki sam rezultat jak czynność wskazana w europejskim nakazie
dochodzeniowym, lecz przy użyciu łagodniejszych środków przymusu.
Podstawy odmowy uznania i wykonania ENDoch zostały drastycznie
ograniczone poprzez wyeliminowanie podstaw obligatoryjnych oraz zawężenia
podstaw fakultatywnych do zaledwie czterech okoliczności,. Tak więc art. 10
projektu dyrektywy stanowił, że uznania lub wykonania europejskiego nakazu
dochodzeniowego w państwie wykonującym można odmówić, gdy:
a) prawo państwa wykonującego przewiduje immunitet lub przywilej, który
uniemożliwia wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego;
b) w określonym przypadku jego wykonanie naruszałoby żywotne interesy
w zakresie bezpieczeństwa narodowego, narażałoby na niebezpieczeństwo
źródło informacji lub wiązałoby się z wykorzystaniem informacji niejawnych
odnoszących się do określonych działań wywiadu;
c) w przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) i b) nie ma innej
dopuszczalnej czynności dochodzeniowej, która umożliwiałaby osiągnięcie
podobnego rezultatu, lub
d) europejski nakaz dochodzeniowy wydano w postępowaniu, o którym mowa
w art. 4 lit. b) i c), a dana czynność nie byłaby dopuszczalna w analogicznej
sprawie krajowej.
Istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia zawierają normy art. 11
projektu dyrektywy. Otwierała go ogólna zasada, zgodnie z którą decyzję co do
uznania lub wykonania podejmuje się, a daną czynność dochodzeniową – wykonuje
równie szybko i traktuje się je równie priorytetowo jak w analogicznej sprawie
krajowej, a w każdym razie w terminie przewidzianym w niniejszym artykule.
Podstawowy termin określony został w ust. 3, zgodnie z którym decyzję co do
uznania lub wykonania właściwy organ wykonujący podejmuje możliwie szybko i –
bez uszczerbku dla ust. 5 – nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania
europejskiego nakazu dochodzeniowego. Jeżeli w określonym przypadku właściwy
organ wykonujący nie ma praktycznej możliwości dochowania terminu określonego
w ust. 3, informuje o tym niezwłocznie w dowolny sposób właściwy organ państwa
wydającego, podając przyczyny opóźnienia i szacunkowy okres potrzebny na
podjęcie decyzji. W takich przypadkach termin określony w ust. 3 można przedłużyć
maksymalnie o 30 dni. Natomiast ust. 2 stanowił, że jeżeli organ wydający zaznaczył
w europejskim nakazie dochodzeniowym, że – z uwagi na terminy proceduralne,
ciężar przestępstwa lub inne szczególnie pilne okoliczności – konieczny jest termin
krótszy niż przewidziany w niniejszym artykule, lub jeżeli zaznaczył w nakazie, że
daną czynność dochodzeniową należy wykonać w określonym dniu, organ
wykonujący uwzględnia ten wymóg w maksymalnym możliwym stopniu. Jeżeli
w określonym przypadku właściwy organ wykonujący nie ma praktycznej możliwości
dochowania terminu określonego w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie w dowolny
sposób właściwy organ państwa wydającego, podając przyczyny opóźnienia,
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i zasięga opinii organu wydającego co do właściwego terminu wykonania danej
czynności.
Na podstawie art. 14 proponowanej dyrektywy uznanie lub wykonanie
europejskiego nakazu dochodzeniowego w państwie wykonującym można
odroczyć, gdy:
a) jego wykonanie mogłoby zaszkodzić toczącemu się postępowaniu karnemu
– o okres uznany przez państwo wykonujące za stosowny; lub
b) odnośne przedmioty, dokumenty lub dane są już wykorzystywane w innym
postępowaniu – dopóki nie będą już one w nim potrzebne.
Art. 18 projektu zawierał regulacje dotyczące poufności. Każde państwo
członkowskie podejmuje konieczne środki w celu zapewnienia, aby wykonując
europejski nakaz dochodzeniowy, organ wydający i organ wykonujący należycie
uwzględniły poufny charakter dochodzenia. Organ wykonujący gwarantuje zgodnie
ze swoim prawem krajowym poufność faktów i treści podanych w europejskim
nakazie dochodzeniowym, jednak obowiązek nie dotyczy tych faktów i treści, których
ujawnienie jest niezbędne do wykonania danej czynności dochodzeniowej. Jeżeli
organ wykonujący nie jest w stanie dopełnić wymogu poufności, informuje o tym
niezwłocznie organ wydający. Jeżeli brak jest innych wytycznych ze strony organu
wykonującego, organ wydający zachowuje zgodnie ze swoim prawem krajowym
poufność wszelkich dostarczonych przez organ wykonujący materiałów
dowodowych lub informacji, jednak obowiązek ten nie dotyczy tych materiałów
dowodowych i informacji, których ujawnienia wymaga dochodzenie lub
postępowanie opisane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
Proponowana dyrektywa miała zapewnić istnienie jednego systemu
uzyskiwania materiału dowodowego. W europejskim nakazie dochodzeniowym
należy jednak zawrzeć dodatkowe przepisy dla niektórych rodzajów czynności
dochodzeniowych Większość tych czynności była przedmiotem różnych artykułów
konwencji UE o pomocy prawnej z 2000 r. i protokołu UE o pomocy prawnej z 2001
r. Artykuły te posłużyły za podstawę tego nowego instrumentu. Celem włączenia tych
przepisów do tego instrumentu jest głównie zapewnienie większej precyzji niż ta,
która charakteryzuje system ogólny. Przewidziano również pewne odstępstwa od
systemu ogólnego; chodziło o dodatkowe podstawy odmowy.
W rozdziale IV proponowanej dyrektywy zamieszczone zostały szczegółowe
przepisy dotyczące niektórych czynności dochodzeniowych. Obejmują one
następujące czynności: Tymczasowe przekazanie osób pozbawionych wolności
państwu wydającemu do celów dochodzeniowych (art. 19.); Tymczasowe
przekazanie osób pozbawionych wolności państwu wykonującemu do celów
dochodzeniowych (art. 20); Przesłuchanie wideokonferencyjne (art. 21);
Przesłuchanie telekonferencyjne (art. 22); Informacje o rachunkach bankowych
(art. 23); Informacje o transakcjach bankowych (art. 24); Monitorowanie transakcji
bankowych (art. 25); Przesyłki niejawnie nadzorowane (art. 26); Czynności
dochodzeniowe wymagającej gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco,
w sposób ciągły i przez konkretny okres (art. 27).
4. Stanowisko Polski wobec ENDoch
Rząd polski od samego początku pozytywnie odnosił się do proponowanego
europejskiego nakazu dochodzeniowego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popierał
koncepcję wypracowania jednolitego mechanizmu uzyskiwania dowodów w ramach
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Unii Europejskiej. Wprowadzenie całościowej regulacji, w miejsce wielu
funkcjonujących obecnie instrumentów, niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia,
przyspieszenia i uproszczenia procedury uzyskiwania dowodów na potrzeby
prowadzonego postępowania karnego z tzw. elementem transgranicznym.41
W toku dalszych negocjacji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakładał, że będzie
dążył do tego, aby projekt instrumentu przybrał formę rozporządzenia. Taka forma
aktu, zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na jej bezpośredni skutek,
mogłaby skutecznie zastąpić obowiązujące mechanizmy konwencyjne. W razie
jednak braku poparcia dla takiego postulatu w toku prac nad instrumentem, Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej może również zaakceptować przyjęcie projektu w formie
dyrektywy.42
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrażał poparcie dla zakresu projektu,
obejmującego również gromadzenie materiału dowodowego w ramach postępowań
o charakterze administracyjnym, pod warunkiem, że wydane w toku tych
postępowań decyzje mogą stanowić podstawę wszczęcia postępowania karnego. 43
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrażał akceptację dla przyjętej w projekcie
zasady decentralizacji, zakładającej bezpośrednie współdziałanie pomiędzy
właściwym organem państwa wydania i państwa wykonania ENDoch.
Jednocześnie, zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na poparcie zasługuje
utrzymanie pomocniczej roli organu centralnego, w szczególności na wypadek,
gdyby nie było możliwości ustalenia w danym państwie członkowskim organu
właściwego dla wykonania ENDoch.44
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że może poprzeć wąską listę przesłanek
odmowy uznania ENDoch zaproponowaną w projekcie dyrektywy. Równocześnie
jednak Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził, że może również zgodzić się na
poszerzenie przesłanek odmowy uznania ENDoch o wymóg podwójnej karalności,
jak również możliwość oceny ENDoch w oparciu o klauzulę zgodności z porządkiem
publicznym.45
Streszczenie
W dziedzinie uzyskiwania w ramach postępowania karnego materiału
dowodowego znajdującego się w innym państwie członkowskim do chwili przyjęcia
Dyrektywy o europejskim nakazie dochodzeniowo-śledczym (ENDoch) w kwietniu
2014 r., organy wymiaru sprawiedliwości musiały korzystać z dwóch różnych
systemów: wzajemnej pomocy prawnej oraz wzajemnego uznawania. W pierwszym
modelu postępowanie w sprawie uzyskania i udzielenia pomocy coraz bardziej się
komplikowało i wydłużało. A gdy w dobie praw człowieka doszła jeszcze
konieczność uwzględniania ich ochrony również w tej sferze, to w sumie okazało się,
Stanowisko Rządu przygotowane w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 52, poz. 515 z późn. zm.), dotyczy: Inicjatywa
Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii,
Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w
sprawie
europejskiego
nakazu
dochodzeniowego
w
sprawach
karnych,
https://bip.ms.gov.pl/pl/projekty...europejskiej/download,1712,0.html (pobrano 27.11.2015 r.)
42
Idem
43
Idem
44
Idem
45
Idem
41
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że ten system zaczął się stawać niewydolny. Z kolei drugi system, oparty na
Europejskim nakazie dowodowym, był przedmiotem powszechnej krytyki, ponieważ
zamiast upraszczać współpracę, komplikował ją z racji swego ograniczonego
zakresu zastosowania. W 2010 r. została przedstawiona przez grupę państw
propozycja diametralnej zmiany sytuacji w tej dziedzinie poprzez wprowadzenie
ENDoch w drodze dyrektywy, której zakres uregulowania jest kompleksowy a zakres
zastosowania nowego instrumentu został maksymalnie rozszerzony.
Słowa klucze: europejskie prawo karne, proces karny, dowody, Unia
Europejska
Summary
Up to April 2014 when the Directive on the European Investigation Order (EIO)
was adopted, judicial authorities were obliged to make use of two different regimes
in order to obtain evidence across internal EU-borders: on the one hand mutual legal
assistance and on the other hand mutual recognition. Under the first model, such
cooperation is governed by the instruments of the Council of Europe on mutual legal
assistance, such as the 1959 European Convention on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters and its Protocols and the EU Convention of 29 May 2000 on
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and its Protocol. In this system, the
processing of a requests for mutual assistance can be slow and inefficient. On the
other hand, the second system, based on the Framework Decision on the European
Evidence Warrant, have been criticized by practitioners as being too limited in scope
and complicated. In these circumstances, in 2010, a group of states submitted
a proposal for the EIO based on a directive with a comprehensive scope
of regulation.
Key words: European criminal law, criminal procedure, evidence, European
Union
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ROSYJSKI IMPERIALIZM A WOJNA HYBRYDOWA. PYTANIE
O RÓWNOWAGĘ I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
Wstęp
Jeśli podjąć próby wskazania korzeni rosyjskich działań o obszarze geopolityki,
co pozostaje przedmiotem dyskusji i analiz współczesnych naukowców jak
i strategów, nie sposób nie odnieść się do istotnych, stanowiących kulturotwórczą
podbudowę geopolityki – określonych idei. Istotne szczególnie dla podnoszonego
tematu zdają się być idea rozwijane na gruncie eurazjatyzmu, i neo eurazjatyzmu.
Eurazjatyzm jako idea a jednocześnie ruch filozoficzno-polityczny zrodził z jednej
strony z imperialnej, wielowiekowej tradycji (w obszarze konstruktów teoretycznych
jak i, sprzężonej z nimi, realnej polityki), a z drugiej z próby przeciwstawienia się
powstającej u początków XX wieku ideologii bolszewickiej.1 Ideową bazę
eurazjatyzmu stanowiło ostre przeciwstawienie Rosji (jako właściwego centrum
Eurazji) tradycji zachodnioeuropejskiej (kulturze romano-germańskiej) oraz
przekonanie o zbliżającym się upadku tej ostatniej. Wieszczony „zmierz zachodu” 2
przekładał się na nastroje eschatologiczne jak i umacnianie tendencji imperialnonacjonalistycznych.3
Początki eurazjatyzmu sięgają lat 20tych XX wieku, pośród czołowych
przedstawicieli ruchu odnajdujemy między innymi Iwana Ilina, do którego
niejednokrotnie odwoływał się i odwołuje Władimir Putin. Do deputowanych Dumy
w 2009 roku ówczesny premier Federacji Rosyjskiej zwrócił się, cytując następujące
słowa Ilina: „Kto kocha Rosję, ten powinien pragnąć dla niej wolności, przede
wszystkim wolności dla samej Rosji, jej międzynarodowej niezależności
i samostanowienia, wolości dla Rosji jako jedności rosyjskiej i wszystkich
pozostałych narodowych kultur…”. Przywołane słowa, pojawiły się również
w orędziu Putina kierowanym do narodu w 2014 roku.4 W „Konsomolskiej Prawdzie”
(wydanie z 2009 roku) czytamy, że „Iwan Ilin uważany jest za najbardziej poczytnego
rosyjskiego filozofa: ponad pół wieku temu odpowiedział na wiele pytań, które dziś

Por: I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu. Wrocław 2001, s. 37
Patrz: O. Spengler, Zmierz Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, przeł. J. Marzęcki. Warszawa
2001, I. Massaka, Eurazjatyzm, op. cit., s. 37
3
Na temat eurazjatyzmu patrz: R. Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakultu-racji
do totalitaryzmu? Łódź 2000; R. Paradowski, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. Warszawa
2003
4
Patrz:, Путин и русские философы, za: http://eurasian-movement.ru/archives/16251, В Послании
Путин
вернулся
к
философу
Ильину
—
идеологу
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движения,
za:
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/146358;
D. Brooks, Putin Can't Stop, „New York Times”, za: http://www.nytimes.com/2014/03/04/
opinion/brooks-putin-cant-stop.html?hp&rref=opinion&_r=1
1
2
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stoją przed władzą”5 w Rosji. Owa szczególna „popularność” Ilina pośród rosyjskich
polityków (nie wyłącznie Putin cytuje rosyjskiego filozofa) związana jest niewątpliwie
z odrodzeniem ruchu euroazjatów w postaci neo eurazjatyzmu, co nastąpiło po
upadku Związku Radzieckiego.
Rodzą się tym miejscu istotne i zarazem ważkie pytania: 1) czy eurazjatyzm
i neo eurazjatyzm stanowić mogą wyjściową prognoz w przestrzeni działań
strategicznych i polityki współczesnych władców Kremla? 2) Jakie narzędzia są
najbardziej adekwatne do osiągania imperialnych celów Moskwy?
1. Imperialne podłoże eurazjaztyzm – rys ideowo-historyczny
Eurazjatyzm stanowi szczególne połączenie refleksji teoretycznej, filozofii
z aktywnością społeczno-polityczną, co nadaje mu siły napędowej, czyni zeń istotny
element geopolityki obszaru rosyjskiej przestrzeni kulturowej. „Zdaniem
Euroazjatów, kultura Rosji nie jest sumą kultur europejskiej i azjatyckiej – jest
samoistną oryginalną kulturą euroazjatycką. Euroazjaci uważali, że należy oczyścić
ją z elementów obcych kulturowo, nie euroazjatyckich, aby narody Eurazji mogły
odnaleźć swoją tożsamości, zrozumieć swoje miejsce w historii i właściwie
zrealizować misję światową”.6 Owo podkreślanie oddzielności, a co z tym związane
wyjątkowości Rosji i jej misji stanowić miało nieodłączną składową kultury rosyjskiej.
Rosja postrzegana była jako probierz chrześcijańskich wartości, strażnik
słowiańskiej wspólnoty kreującej swoiste, różne od tradycji zachodnioeuropejskiej
wartości. Eurazjatyzm wyrasta bowiem korzeniami z panslawizmu, którego „celem
nadrzędnym było zbudowanie wielkiego imperium łączącego wszystkich Słowian…” 7
„Zachodnia cywilizacja traktowana była niechętnie a nawet wrogo. (…).
Wyeliminowanie jej wpływów było warunkiem koniecznym do zbudowania odrębnej
cywilizacji …”8
Eurazjaci budując wizję przyszłej, silnej, wolnej od wpływów tradycji Zachodniej
Rosji podkreślali swoistość, a jednocześnie wyższość pierwiastka Wschodniego jako
podbudowy kultury i składowej rosyjskiej tożsamości narodowej. Jednym
z podstawowych zadań stojących przed rosyjskim narodem (utożsamianym
częstokroć z samą Rosją) było „czyszczenie” obszaru Eurazji z elementów obcych
kulturowo, traktowanych jako zagrażające, a nawet wrogie eurazjatyckiej
integralności i tożsamości. W ten sposób kształtowano ideę państwa
ideokratycznego.9 Ideokracja stanowić miała przeciwwagę dla demokracji
realizowanej w modelu romano-germańskim. Całość bytu państwowego spajać miał
swoiście pojęty nacjonalizm.
Iwan Ilin, z upodobaniem cytowany dziś przez Władimira Putina rosyjski filozof,
rozwinął ideę „duchowego nacjonalizmu”, który miał być oporą silnej, zjednoczonej
w Rosji. Rosji przeciwstawiającej się Zachodowi, tworzącej niezależną od tradycji
zachodnioeuropejskiej kulturę, odrębną historię i tożsamość. Jak podkreśla Ilin,
w cytowanej z upodobani przez Putina pracy Nasze zadania „Przyszła Rosja będzie
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Rosją narodową (грядущая Россия будет национальной Россией).”,10 i nieco
dalej: „Kiedy patrzę przed siebie i w dal, i widzę przyszłą Rosję, to widzę ją jako
państwo narodowe chroniące i rozwijające rosyjską narodową kulturę”.11 Przy czym
nacjonalizm jest pojmowany przez Ilina jako swoista dochowa siła, wiara
w historyczną słuszność i przeznaczenie narodu. Co jednak podkreśla Ilin, tak pojęty
nacjonalizm wymaga sprzężenia władzy z siłą, prawem boskiej proweniencji.
Epifanię bosości w przestrzeni państwa (struktur państwowych) stanowi (jedyna
prawowita) prawosławna Cerkiew. Co istotne, w przekonaniu Ilina, narodowa Rosja
winna być państwem jednoczącym narody wchodzące w jej skład,
przeciwstawiająca się tendencjom odśrodkowym, co byłoby możliwe jeśli
powstałaby „rosyjska narodowa dyktatura”,12 w przeciwnym razie, jak wieszczy
filozof, Rosji grozi chaos. Profetyczne słowa Ilina, przepowiadające upadek Związku
Radzieckiego zbiegają się z krytyką implantacji idei demokratycznych w wydaniu
zachodnim na rodzimym, skażonym doświadczeniem bolszewizmu i komunizmu
gruncie. Jak pisał sam Ilin: „jeśli cokolwiek może zadać Rosji po komunizmie nowe,
ciężkie ciosy, to będą nimi, uporczywe próby wprowadzenia w niej po tyrani
totalitarnej, ustroju demokratycznego”.13 Miejsce demokracji powinien, podług
filozofa, zająć ustój monarchistyczny.14 Monarcha – car miał być spoiwem
rosyjskiego społeczeństwa, ukazującym na centrum „duchowego nacjonalizmu” –
potrafiącym utrzymać znaczenie Rosji w przestrzeni Eurazji jak świata.
Z Ilinowskimi ideami wiąże się wizja Rosji neo eurazjatów rozwijana
współcześnie przez Aleksandra Dugina, w której wyraźniej pobrzmiewają echa
kremlowskiej polityki. Sam Dugin jest przedstawiany nie wyłącznie jako teoretyk
określonego nurtu ideowego, ale jako aktywny uczestnik życia społecznopolitycznego, mający znaczący wpływ na elity władzy w Rosji. Jak podkreśla
Wojnowski: „Głównym osiągnięciem Dugina w dziedzinie geopolityki jest dokonanie
syntezy ideologii eurazjatyckiej z paradygmatem geopolitycznym, co niewątpliwie
wywarło inspirujący wpływ na rosyjską opinię publiczną, a szczególnie na elity
przywódcze Federacji Rosyjskiej…..”15 Rozwijając koncepcją „geografii sakralnej” –
szczególnego geograficznego usytuowania Rosji i wynikającej stąd misji, Dugin
podkreśla mocarstwowe i nacjonalistyczne podłoże Rosyjskiej polityki w Regionie
i świecie. Według filozofa „podstawowym zadaniem, które stoi przed narodem
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rosyjskim jest konieczność utworzenia wielkiego imperium kontynentalnego”.16
Budowa tak zarysowanego super-imperium odbywać by się miała w oparciu o trzy
wyróżnione osie wpływów: Moskwa – Berlin, Moskwa – Tokio, Moskwa – Teheran.
Rosja jako Eurazja przeciwstawić się winna tradycji euroatlantyckiej zdominowanej
przez liberalizm, globalizm czy postmodernizm, które stanowią, w przekonaniu
Dugina, odejście od świata właściwych norm i wartości. Jedynie współczesna Rosja
dzierży moc „naprawy świata”, przywrócenia w nim ładu i fundowanych na tradycji
mocarstwowej i prawosławnej wartości.17 Podział Europy na strefy wpływów:
niemieckich i rosyjskich z dominantą Rosji, na znacznej części obszaru Europy
środkowo-wschodniej miał stanowić przeciwwagę dla hegemonii Stanów
Zjednoczonych, traktowanej w całokształcie Duginowskich narracji jako
niekwestionowane zagrożenie.
Jak podkreślają interpretatorzy koncepcji Dugina, windowany w nich model
geopolityki stanowi bezpośrednie nawiązanie do koncepcji Grossgraum (Wielkiej
przestrzeni) Carla Schmitta18 – niemieckiego filozofa rozwijającego teoretyczne
i ideologiczne podstawy legitymizacji faszyzmu (w postaci modelu państwa
autorytarnego). Koncepcja Schmitta zasadza się na dychotomicznej wizji dziejów
i świata poprzez wyodrębnienie w nim dwóch potęg: talassokracji (potęg morskich)
i tellurokracji (potęg lądowych).19 Tak zarysowany, binarny obraz świata znajduje
swoje odzwierciedlenie w poglądach samego Dugina, gdzie talassokracja
obrazować ma świat anglosaski, tellurakracja – świat rosyjsko-germański. „Należy
podkreślić, że wiele geopolitycznych koncepcji A. Dugina znajduje odzwierciedlenie
w forsowanych przez rosyjską dyplomację idei tzw. Wielkiej Europy (ros. Большая
Европа), czyli próbie utworzenia wspólnej, zintegrowanej przestrzeni obejmującej
Federację Rosyjską i obszar Unii Europejskiej”.20 Tak pomyślana Europa miałaby,
zgodnie z wcześniej zarysowanymi osiami wpływów, dzielić się na sferę oddziaływań
niemieckich z jednej strony i rosyjskich z drugiej. Na zarysowaną polaryzację
wpływów w Europie nakłada się, zdaniem filozofa, swoisty mesjanizm rosyjskiego
narodu. Jak czytamy w znamiennej pracy Dugina Podstawy geopolityki: „Rosyjski
naród niepodważalnie należy do narodów mesjańskich. I jak w przypadku każdego
mesjańskiego narodu, posiada uniwersalne, ogólnoludzkie znaczenie, (…). Rosyjski
narodem jest dziś Rosja, ale nie jako jasno określone państwo, ale jako
geopolityczna potencja realna i konkretna z jednej strony, ale która jeszcze nie
określiła swojej nowej państwowej struktury ani jej ideologii, ani jej terytorialnych
granic, ani jej socjalno-politycznego ustroju”.21 Ów brak określenia, a wraz z nim
deklarowany mesjanizm stanowią swoiste „otwarcie” samej Rosji legitymizujące
działania na peryferiach Federacji, a w zamierzeniach długofalowych i odległe od jej
peryferii. Działania mające na celu rozszerzanie strefy rosyjskich wpływów
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i rozprzestrzenianie rosyjskiej kultury traktowanej jako nośnik zapoznanych przez
Europę i świat wartości.
W opracowaniach wielu teoretyków i interpretatorów, a także strategów
znajdziemy wskazania na bezpośrednie związki pomiędzy polityką władz Federacji
Rosyjskiej a Duginową wizją geopolityki. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno
w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej szczególnie (w ostatnich latach) w polityce
prowadzonej wobec byłych republik radzieckich, traktowanych jako niesłusznie
utracona, oderwana (w wyniku działania wrogich sił) od swego macierzystego
centrum, rosyjska strefa działań i wpływów. Sam Dugin odnosząc się do działań
rosyjskich władz powie: „….konfiguracja granic określa warunki wyjściowe dla
wszystkich potencjalnych wojen z przeciwnikiem zewnętrznym, jak i semantykę
konfliktów wewnętrznych (separatyzmu, buntów itd.). Granica jest kwintesencją
polityki. Wszystkie wojny toczą się o zmianę (o zachowanie) struktury granic. (…).
Główne zadanie Rosji polega na tym, aby na naszych zachodnich granicach
zaczynała się strefa kontynentalnej Europy. Co to znaczy kontynentalnej? Znaczy
to, nie-proamerykańskiej, nie-anglosaskiej, nie ”kordonu sanitarnego”. Taka
kontynentalna Europa może być albo niemiecka, albo wschodnioeuropejska
ze słowiańską i/lub prawosławną tożsamością. Niemiecki sektor wpływów powinien
albo sąsiadować z rosyjskim, albo obydwa powinny nakładać się na siebie
w warunkach subtelnej równowagi. Na zachód od naszych zachodnich granic
powinna zaczynać się kontynentalna Europa, europejski Heartland, europejska
tellurokracja. Wówczas dwie tellurokracje, rosyjska i europejska (germańska, czy też
franko-germańska), różniąc się od siebie nawzajem, będą się konsolidować wobec
anglosaskiej talassokracji, finansowej oligarchii i amerykańskiej hegemonii.”, i nieco
dalej: „’Dlatego Rosja nie zatrzyma się w swoim wyzwoleńczym "marszo-zrywie" na
terytorium Krymu, ani na Dnieprze, ani nawet na zachodnich granicach eks-Ukrainy.
Naszym celem jest wyzwolenie Europy od atlantyckich okupantów…”22
2. Konfrontacja Federacji Rosyjskiej z Zachodem
Plan izolacji Federacji Rosyjskiej (FR) i konfrontacji z Zachodem nie rozpoczął
się zatem wraz z aneksją Krymu ani rozmieszczeniem tzw. zielonych ludzików
w Donbasie. Andrei Illarionov, rosyjski ekonomista i były doradca W. Putina stawia
tezę, że przygotowanie do globalnej konfrontacji rozpoczęło się wraz z przyjęciem
gigantycznego programu modernizacji sił zbrojnych 23 w 2010 roku.24 Pod względem
ekonomicznym jednak znacznie wcześniej. Już podczas pierwszej kadencji
prezydenckiej Putin oświadczył, że Rosja powinna ulokować w złocie 10% rezerw
walutowych. Realizując postulat przywódcy państwa Centralny Bank Rosji
systematycznie kupuje złoto, głównie z krajowej produkcji. W efekcie od 2008 roku
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rezerwy rosyjskiego złota wzrosły ponad trzykrotnie.25 Świadczyć to może
o konsekwentnej realizacji przez W. Putina szerszej polityki, której korzenie sięgają
roku 2006. Z drugiej strony można sądzić, że od tamtego czasu W. Putin
przygotowywał Rosję, jej obywateli i ekonomię na wiele dłuższą, bardziej globalną
i poważniejszą strategiczną konfrontację z zewnętrznym światem, niż ktokolwiek
mógł to zakładać.26 Powyższe cele były więc zaplanowane o wiele wcześniej, niż
wysłanie żołnierzy na Ukrainę i narzucenie sankcji przez Zachód. W szerszej
perspektywie działania władz Kremla stanowić mogą systemowe odniesienie do
Duginowskich koncepcji geopolityki. W opinii P. Goble, tempo przygotowywania się
do globalnej konfrontacji z otaczającym Rosję zachodnim światem nie tylko nie
zatrzymało się, ale nawet się zwiększyło.27 Obecnie brak jest jakichkolwiek
symptomów świadczących o tym, że nastąpiły fundamentalne zmiany kursu
rosyjskiej polityki. Wręcz przeciwnie, potwierdzeniem na jego utrzymanie są próby
wciągnięcia Białorusi w konfrontację z państwami Zachodu. Analitycy białoruskiego
Centrum Badań Strategicznych i Politycznych twierdzą, że Białoruś, zachowując
neutralną pozycję wobec kryzysu na Ukrainie oraz pełną kontrolę nad swoim
terytorium, wnosi znaczący wkład w stabilność regionu. Jednak w ostatnim czasie
widać bezprecedensowe naciski wojskowe i polityczne na Białoruś ze strony Rosji,
co może świadczyć o tym, że Rosja może stworzyć na Białorusi szarą strefę,28
z której Federacja Rosyjska będzie sterowała konfliktami w regionie i prowadziła
konfrontację z Zachodem.29
Odzwierciedlenie kursu konfrontacji dostrzec najwyraźniej można w Strategii
bezpieczeństwa narodowego i Doktrynie militarnej Federacji Rosyjskiej. W nowej
Strategii bezpieczeństwa narodowego FR daje się zauważyć agresję, krytycyzm
i antagonizmy wobec Zachodu. W Doktrynie Militarnej tylko w jednym z paragrafów
wspomina się o zagrożeniach płynących ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego,
natomiast w Strategii bezpieczeństwa otwarcie stwierdza się, że Stany Zjednoczone
i ich sojusznicy niweczą niezależną politykę FR. Moskwa za kryzys imigracyjny
obarcza odpowiedzialnością NATO i Unię Europejską. Dokument stwierdza, że
Waszyngton i Bruksela są odpowiedzialne za niekonstytucyjny zamach stanu na
Ukrainie, co w konsekwencji wykreowało militarny konflikt w pobliżu granic Rosji.30
Największe obawy Putina są związane z dyskredytacją potęgi FR i jej pozycji
w świecie, a także z możliwością wpływania na zachowania rządu wewnątrz kraju
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i na arenie międzynarodowej.31 W odpowiedzi na nowe, pojawiające się w świecie
zagrożenia, strategicznym celem FR jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez
wykorzystanie Sił Zbrojnych poza granicami Federacji. Kreml ma też świadomość,
że zmienia się światowy kontekst postrzegania zagrożeń i rozwiązywania
problemów bezpieczeństwa. Współcześnie w rozwiązywaniu problemów
geopolitycznych nowego znaczenia nabierają instrumenty politycznego,
finansowego i informacyjnego oddziaływania, które są potężniejszą bronią niż broń
konwencjonalna. Indywidualne państwa w walce o wpływy na arenie
międzynarodowej i obronie własnych interesów narodowych wykorzystują głównie
metody ekonomicznego oddziaływania, instrumenty finansowe, handlowe
i nowoczesne technologie.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego nie jest jedynym dokumentem, który
uległ przebudowie w ostatnim czasie. W nowej Strategii Morskiej32 Federacji
Rosyjskiej wprowadzonej w życie w połowie ubiegłego roku, skrytykowano plany
Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczące przesunięcia instalacji wojskowych
w kierunku jej granic. Pominięto niestety fakt, że były to działania podejmowane
w konsekwencji agresji FR skierowanej przeciwko Ukrainie.
W rezultacie gwałtownych zmian w globalnym środowisku bezpieczeństwa
międzynarodowego i wykorzystując doświadczenia tzw. różowych rewolucji
nazywanych też wiosną arabską, dokonano dramatycznych zmian w Doktrynie
Militarnej,33 która o rok wyprzedziła Strategię bezpieczeństwa. W dokumencie
jednoznacznie wskazano, że NATO stanowi zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej.
Doktryna militarna FR potwierdza przekonanie teoretyków sztuki wojennej którzy
uważają, że w XXI wieku, w erze wysokich technologii cele polityczne i wojennostrategiczne osiąga się nie tylko działaniami bezpośrednimi, ale i stosowaniem
innych form walki. Nieodłączną częścią ogólnej koncepcji prowadzenia wojny, na
równi z siłami zbrojnymi stanowią działania w sferze ekonomii, dyplomacji, ideologii
i inne formy rywalizacji.34 Ocena teorii i praktyki prowadzenia wojny wskazują na
wzrastającą rolę działań niewojennych i niebezpośrednich, co w Doktrynie znalazło
swoje odzwierciedlenie jako wojna hybrydowa.35 Do działań niewojennych zalicza
A. A. Бартош, Гибридные войны как проявление глобальной критичности современного мира,
Геополитика и безопасность, 2015, No 1 (29), s. 76, http://www.paodkb.ru/upload/iblock/
38e/2015_geopolitika-i-bezopasnost-_zhurnal_.pdf (pobrano 15.02.2016 r.)
32
Морская доктрина Российской Федерации, Москва, 26 июля 2015; http://static.kremlin.
ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (pobrano 10.01. 2016 r.)
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и суждения, Военная мысль № 1, Москва, 2015 r., s. 32
35
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się całokształt środków zamiennych lub uzupełniających działania kinetyczne sił
zbrojnych, stosowane zarówno w polityce zewnętrznej jak i wewnętrznej państwa.
W kontekście geopolitycznym 36 wojna hybrydowa jest nowym pojęciem. Rosyjscy
stratedzy rozumieją wojnę hybrydową jako koncepcję stosowaną głównie w sferze
operacji specjalnych, połączonych z działaniami sił opozycyjnych, a także
wykorzystaniem doświadczeń walki z ekstremizmem państwowym i aktorami
niepaństwowymi
stanowiącymi
zagrożenia
dla
bezpieczeństwa
międzynarodowego.37 Ze względu na niebezpośrednie oddziaływanie na wszystkie
możliwe sfery funkcjonowania państwa i we wszystkich jej wymiarach za pomocą
militarnych i niemilitarnych instrumentów oddziaływania, wojna hybrydowa jest
doskonałym mechanizmem destabilizacji sąsiednich krajów FR. W sposób
dynamiczny łączy ze sobą hard i soft power który obejmuje całe społeczeństwa 38
uwzględniając jego aspekty kulturowy i fizyczne. Wojna hybrydowa łączy ze sobą
stan końcowy działań, zdolności, uwzględnia ryzyko i przewidując zachowanie
adwersarza zapewnia osiąganie zamierzonych celów politycznych. Tak postrzegana
konceptualizacja wojny hybrydowej może świadczyć, że jest strategią w rękach
polityków i w opinii F. Hoffmana pozwala na zapobieganie niekorzystnemu
postępowaniu potencjalnego przeciwnika jak i kształtowanie własnego.39 Nie należy
sądzić, że wojna hybrydowa jest nową formą konfliktu. Podzielając pogląd
F. Hoffmana, A. Lanoszka twierdzi, ze jest strategią osiągania celów politycznych
poprzez podstępne użycie na polu walki sił zbrojnych i osadza się na wykorzystaniu
własnych mocnych stron oraz słabości strony przeciwnej.40 Jest strategią gdyż
celowo są wykorzystywane wszystkie instrumenty siły narodowej dla osiągania
celów polityki zagranicznej i są uwzględniane zdolności oponenta. Celem rosyjskiej
strategii w konfrontacji z zachodem może być obniżenie skłonności NATO do działań
odstraszających, ponieważ istota wojny hybrydowej polega na wykorzystaniu
dysproporcji w modyfikowaniu bądź restrukturyzowaniu zdolności. Zdolności te

6c8c9f3f4038%2Fen%2Frp_112.pdf&ei=gBVqVeWHJsSVsgHE7YHACw&usg=AFQjCNFJHnGYCHB
OfZ2SbucGZEhIRDyoVQ&bvm=bv.94455598,d.bGg (pobrano 20.08.2016 r.); F. Hoffman zdefiniował
zagrożenia hybrydowe jako przeciwnika, który symultanicznie i adaptacyjnie stosuje zintegrowane
połączenie konwencjonalnej broni i nieregularnej taktyki, terroryzmu i elementów kryminalnych
w przestrzeni walki, dla osiągnięcia celów politycznych. F. G. Hoffman, Hybrid vs. compound war, The
Janus choice: Defining today’s multifaceted conflict, October 1, 2009, http://www.armedforces
journal.com/hybrid-vs-compound-war/ (pobrano 20.08.2016 r.)
36
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mogą odstraszać od pewnych form agresji, ale mogą być niewystarczające na
przykład do przeciwdziałania w kreowaniu lokalnych dysonansów.41
Dla zrozumienia istoty wojny hybrydowej ważne jest uświadomienie sobie w jaki
sposób Rosjanie w ogóle postrzegają wojnę. Rosyjskie pojmowanie wojny osadza
się na społeczno-politycznym fenomenie radykalnych zmian w charakterze relacji
pomiędzy państwami i narodami i przejściem strony opozycyjnej od użycia
niemilitarnych i nie siłowych form i metod rywalizacji do bezpośredniego
zastosowania środków walki zbrojnej dla osiągnięcia określonych celów
politycznych i ekonomicznych.42 Inne środki przytoczone w definicji można rozumieć
jako hybrydowe, ukierunkowane na silne i słabe punkty strony przeciwnej. Wojna
jest hybrydowa w takim sensie, że łączy aspekty działań powstańczych
traktowanych jako element wojny nieregularnej z działaniami konwencjonalnych sił
zbrojnych. Zagrożenia stale wzrastają jednak poziom agresji utrzymuje się zawsze
poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Taka sytuacja powoduje narastanie
napięcia we wzajemnych relacjach międzynarodowych. Dominacja działań
hybrydowych prowadzi do lokalnej eskalacji konfliktu i odsłania kolejne wrażliwości.
Zagrożenie użyciem regularnych sił zbrojnych kreuje też przewagę strategiczną
Federacji Rosyjskiej w takich miejscach jak Krym czy Syria, co sprawia, że brak jest
zdecydowanej odpowiedzi nie tylko strony przeciwnej, ale i organizacji
międzynarodowych, w obawie przed bezpośrednią konfrontacją.
W ocenie ekspertów wojskowych rosyjski model prowadzenia działań
taktycznych wojsk lądowych przewyższa zachodni, gdyż ten drugi opiera się głównie
na wsparciu z powietrza. Odnosząc zwycięstwa w ostatniej dekadzie zapomniano
w NATO o rozwijaniu strategii militarnej i jej dostosowywaniu do nowych
uwarunkowań. W konsekwencji pomiędzy przeciwstawnymi modelami prowadzenia
walki zbrojnej daje się zauważyć coraz większe dychotomie. W opinii E. Krutikowa,
w Moskwie pojawiają się coraz częściej myśli na temat realnej wojny prowadzonej
z Zachodem i nie jest to tylko propaganda politycznych liderów czy mediów. Idee te
mają wymiar realnych posunięć ukierunkowanych na osiąganie przewagi rosyjskich
sił zbrojnych i w konsekwencji na odniesienie zwycięstwa w przyszłej, hipotetycznej
konfrontacji.43 Stosunkowo łatwo odniesione sukcesy w Gruzji w 2008 roku i na
Ukrainie w 2014 roku, a także efektywna projekcja sił zbrojnych w Syrii oraz
bezkolizyjne dostosowanie do tamtejszych uwarunkowań strategii wojskowej
sprawia poczucie u niektórych, wysoko postawionych dowódców, że
prawdopodobne jest również w przyszłości zwycięstwo z NATO. E. Krutikow
wskazuje na ważne atrybuty rosyjskiej taktyki. Po pierwsze, Rosjanie oficjalnie
przyznają, że w wojnie muszą być ofiary i nie jest to powód do zwalniania tempa
działań bojowych, a brak zdecydowania prowadzi do porażki i w konsekwencji do
jeszcze większych strat. Po drugie, wsparcie powinno być udzielane tym
pododdziałom i na tych kierunkach, gdzie osiągany jest sukces, a nie tak jak w NATO
tam, gdzie występują problemy. Po trzecie, Rosjanie przywiązują dużą wagę do
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wsparcia artyleryjskiego i zamierzają to robić w przyszłości, a tam gdzie brak jest
przewagi w powietrzu po prostu nie walczą.44
Amerykańska strategia od dwóch dekad bazuje na stosunkowo krótkotrwałych,
rozstrzygających uderzeniach z powietrza. Opierając się na zasadach tej strategii
na szczycie w New Port i w Warszawie założono, że rozmieszczenie niewielkich
pododdziałów we wschodnim obszarze odpowiedzialności traktatowej np.
w Państwach Bałtyckich w przypadku agresji Federacji Rosyjskiej na te kraje
spowoduje natychmiastową reakcję powietrzną NATO. Nasuwa się jednak pytanie,
co się stanie, jeśli NATO-wska przewaga w powietrzu zostanie zneutralizowana
w początkowym stadium konfliktu?
Zakończenie
Na ile strategia władz Kremla pozostaje pod wpływem mocarstwowej wizji
eurazjatów, a szczególnie geopolitycznych koncepcji Aleksandra Dugina na dzień
dzisiejszy pozostaje pytaniem otwartym. Stanowić jednak może jeden z elementów
prognozowania w przestrzeni geopolityki, a tym samym odczytywania możliwej
mapy świata w perspektywie najbliższych dekad. O ile bowiem strategiczne
działania oraz geopolityczne zamierzenia obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej
pozostają przedmiotem analiz i dysput teoretyków jak i praktyków zajmujących się
polityką rosyjską w perspektywie regionalnej i globalnej, o tyle geopolityczne wizje
Euroazjatów stanowią określony, zarysowany już i dany w gotowej, choć nieustannie
rozwijanej, czy raczej wzbogacanej postaci model rzeczywistości. Jeżeli tedy
dostrzegamy analogie pomiędzy koncepcjami czołowych eurazjatów, a realizowaną
polityką Kremla w czasie przeszłym i teraźniejszym, o tyle możemy wnioskować
o możliwych zbieżnościach w odniesieniu do czasu przyszłego. Szczególnym
obszarem obserwacji i analiz jest dziś wojna hybrydowa, która jako stanowić może
dodatkową, swoistą przestrzeń zaistnienia przywołanych analogii.
Co należy podkreślić, w konfrontacji z Zachodem i dążeniu do dominacji
w regionie oraz realizacji własnych interesów nie tylko w strefie poradzieckiej,
W. Putin preferuje zastosowanie wojny hybrydowej, która łączy ze sobą soft i hard
power. Rosyjska wersja soft power jest jednak niewiele warta bez zastosowania siły
militarnej. Konstytutywne aspekty wojny hybrydowej zwiększają ryzyko zastraszania
oraz przeprowadzenia co najmniej ograniczonej agresji przeciwko sojusznikom
oczekując, że nie wywoła to żadnej reakcji NATO, bynajmniej w sferze militarnej.
Kombinacja niektórych instrumentów militarnych i niemilitarnych prowadzi do
zaskoczenia i osłabienia oponentów. Dwuznaczności wojny hybrydowej co do
określenia kto stoi za przeprowadzonymi działaniami, co do użycia zasobów oraz
zamiarów działania, sprawiają również trudności organizacjom międzynarodowym
w przygotowaniu skutecznej odpowiedzi.45 Taka sytuacja koreluje z polityką
i działaniami samego W. Putina, a zarazem potwierdza dużą skuteczność
zaspakajania własnych ambicji i realizacji celów politycznych w wymiarze
strategicznym.
Jaki kształt przybierze polityka Federacji Rosyjskiej pozostaje pytaniem
otwartym. Żywić jednak należy nadzieję, iż podejmowane próby zrozumienia działań
strategicznych Kremla przyczynią się do wskazania na możliwe podstawy
44
45

E Крутиков, Военная тактика России имеет преимущества перед…op. cit.
What Russia wants. From cold war to hot war… op. cit., s. 4

61

zachowania trudnej równowagi w obszarze postradzieckim jak i szerszej przestrzeni
złożonych relacji Europy i świata z Federacją Rosyjską.
Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę imperialnej polityki prowadzonej przez
W. Putina, osadzonej na gruncie eurazjatyzmu, i neo eurazjatyzmu, ukierunkowanej
na konfrontację z Zachodem. Autorzy stawiają tezę, że synteza tej polityki
zakotwiczona jest w ideach wizji przyszłej, silnej, wolnej od wpływów tradycji
Zachodniej państwa ideokratycznego, wyrażanych w filozofii I. Ilina i A. Dugina.
Odbudowa imperialnej pozycji Federacji Rosyjskiej w świecie i osiąganie
strategicznych celów politycznych realizowane jest poprzez wojnę hybrydową.
Z jednej strony prowadzi ona do eskalacji napięcia i zachwianie ukształtowanego
przez lata bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a z drugiej strony pozwala na
zaspakajanie ambicji W. Putina w wymiarze geostrategicznym.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, Rosja, euroazjatyzm, idea imperialna, wojna
hybrydowa
Summary
The article presents the assessment of the imperial policy led by V. Putin, the
policy which is based on Eurasianism and Neo-Eurasianism and is directed to the
confrontation with the West. The authors raise the thesis that the synthesis of this
politics is anchored in ideas of such a vision that is future based, strong, free from
influences of the Western tradition of the ideocratic state which are expressed in
I. Ilin’s and A. Dugin’s philosophic views. The proces of reconstruction of the Russian
Federation’s imperial position in the world and achieving strategic political objectives
is being carried out through the hybrid warfare. On the one hand it leads to pressure
escalation and upset of the Euro-Atlantic safety had formed through many years,
on the other hand it allows fulfilling V. Putin’s ambitions in the geostrategic
dimension.
Key words: security, Russia, eurasianism, the imperial idea, hybrid war
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WLO
ORGANIZACJA PAŃSTW EKSPORTERÓW ROPY NAFTOWEJ –
POLITYCZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY POWSTANIA ORGANIZACJI
Podłoże polityczne
Przełom lat 50-tych i 60-tych XX wieku to okres w którym świat zdawał się być
w całości podzielony na dwa przeciwstawne sobie obozy. Był to bowiem czas
intensywnej rywalizacji jaka toczyła się między Związkiem Radzieckim a Stanami
Zjednoczonymi o polityczny prymat w świecie. Stąd też okres ten postrzegany jest
jako wycinek dziejów współczesnych mogący uchodzić za jedno z apogeów „zimnej
wojny”. Tę jej fazę która to skatalogowany został przez politologów i historyków jako
„przedwczesny globalizm radziecki” i tak pod takim mianem zapisana została
w specjalistycznych podręcznikach i leksykonach.1 Mający miejsce wtedy tzw.
kryzys kubański czy tez berliński to jedynie bardziej znane epizody konfrontacji siły
obu mocarstw. Jedne z wielu geograficznych punktów, które połączone ze sobą
tworzyły linię podziału politycznych systemów i stref oddziaływania.
W istocie jednak jest to nieco zniekształcony obraz. Wizja bipolarnego świata,
która dominowała wprawdzie po obu stronach „żelaznej kurtyny”, lecz wbrew
panującym tu sądom nie miała charakteru totalnego i globalnego. Wiele rządów
a przede wszystkim narodów nie chciała mieć nie chciała mieć nic wspólnego
z toczącą się rywalizacją. Był to obcy im wyścig w który, czuli się wciągani wbrew
swej woli i interesom. Pierwszym wyraźnym aktem tego sprzeciwu była
zorganizowana przez prezydenta Indonezji Ahmeda Sukarno konferencja
w Bandungu w 1955 roku. Na jej kanwie z wolna zaczął wkrótce wyłaniać się Ruchu
Państw Niezaangażowanych. Stopniowo tez na jednego z jego liderów wyrastał
egipski przywódca Gamala Abdela Nasera, który już podczas wspomnianego
szczytu cieszył się niebywałą estymą. Zdecydowanie wrogo nastawiony przeciwko
wiązaniu jego rodaków w układy i sojusze wojskowych artykułował opinie
społeczeństw państw nie tylko swego regionu.2 był nie tylko reprezentantem świata
arabskiego, lecz także tym jego przedstawicielem z którym znakomita jego cześć
wiązała swe nadzieje na zjednoczenie.3
A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii. Wrocław 1999, s. 671
Już w 1952 roku, jeszcze jako premier przestrzegł J.F. Dullesa przed podejmowaniem prób narzucenia
tutejszym państwom jakichkolwiek układów obronnych. „Każdy przywódca arabski, który zwiąże swój
kraj paktami lub sojuszami – zakomunikował mu – uznany zostanie za zdrajcę i nie będzie w stanie
utrzymać się przy władzy” por. P. Kwiatkiewicz, Mocarstwa wobec Iraku. Toruń 2005, s. 77
3
Za początek procesu zjednoczeniowego uchodził powołanie do życia Zjednoczonej Republiki Arabskiej
będącej w istocie egipsko-syryjską unią. Akt Konstytucyjny Dotyczący Utworzenia Zjednoczonej
Republiki Arabskiej, Cairo z dnia 1 lutego 1958 (w:) Bliski i Środkowy Wschód. Afryka Północna.
Materiały i dokumenty 1945-1960, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, maszynopis
powielony, Warszawa (brak daty wydania), s. 143-144. Wkrótce jednak i inne państwa załęły
deklarować swój akces do Z.R.A. Yemen to Federate with Nasser, Retaining Her Own Sovereignty,
The New York Times z dnia 3 marca 1958, s. 1-2; oraz Yemen federates with Arab Union, The New
York Times z dnia 9 marca 1958, s. 19; A. Joannides, Yemenites Join Egypt, Syria Union; political,
military aspects covered by agreement, The Washington Post and Times Herald z dnia 3 marca 1958,
s. 1. – o przystąpieniu Jemenu do ZRA – L. W. Balkowa, Meżdunarodnyje otnoszienia Iemena w 19451
2
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G.A. Naser wyznaczył pewien trend, nakreślił sposób myślenia. Jego idee
panarabskie znalazły swych propagatorów w całym regionie. Wielu z nich miało
jednak także i własne ambicje. Nie godzili się z kluczową rolą jaka przypadła
w udziale Egiptowi i jego przywódcy jako inspiratorowi i głównej sile sprawczej
wspomnianego scenariusza. Nie do końca byli wstanie zaakceptować koncepcje
równego rozdziału bogactw naturalnych pośród wszystkich członków wspólnoty
arabskiej.4
Niemal samoistnie naturalnym konkurentem egipskiego prezydenta stał się
u schyłku lat 50-tych XX wieku jeden z liderów irackich „wolnych oficerów” gen. Abd
al-Kerim Kasim. Udział w organizacji spisku przeciw monarchii i skuteczna realizacja
finezyjnego planu przewrotu postawiły go na czele państwa. Poza własnym krajem
nie był postacią znaną. Daleko było mu do popularności jaką wśród Arabów cieszył
się prezydent Egiptu. Nawet u siebie w Iraku znaczna część rodaków nie darzyła go
taką sympatią i mniej lub bardziej dyskretnie spoglądała z nadzieją w stronę
G.A.Nasera. Był to jedynie stymulator dalszej rywalizacja między nimi, a tak
przybierała sukcesywnie na sile.5 A.K. Kasim coraz bardziej otwarcie dążył do
przejęcia pierwszoplanowej roli, jaką dotąd odgrywał na bliskowschodniej scenie
G.A. Naser.6
Wręcz manifestacyjnie dążył praktycznie wszelkimi dostępnymi sposobami do
podkreślenia swej całkowitej niezawisłości.7 Starania te pozostawały szczególnie
widoczne na arenie międzynarodowej. Na początku kwietnia 1960 roku na specjalne
zaproszenie do irackiej stolicy przybył wspomniany prezydent Indonezji Ahmad
Sukarno.8 Wizyta miała czysto propagandowy charakter.9 Potwierdzając wybór
takiego właśnie kursu zewnętrznego, zaledwie kilkanaście godzin po wyjeździe
wspomnianego gościa, iracki rząd wymienił noty ratyfikacyjne i listy

1962 gg (w:) Meżdunarodnyje otnoszenija na Bliżniem i Sredniem Wostoke posle wtoroj mirowoj wojny.
40–50 gody, Moskwa 1974, 142
4
J. Bulloch, H. Morris, Wojna Saddama. Poznań 1991, s. 68-69
5
Kassim Sees Plots in Syria, The New York Times z dnia 28 listopada 1959, s. 5
6
R.P. Hunt, Kassim Challenges Nasser for Mideast Leadership, The New York Times z dnia 22 listopada
1959, s. 6. Irackiemu przywódcy zależało nie tylko na osłabieniu pozycji Nasera, ale też zniwelowaniu
potencjalnych zagrożeń, jakie mogło za sobą nieść dla reżymu w Bagdadzie zbliżenie Kairu i Londynu.
W osiąganych z tego tytułu profitach politycznych wyraźnie partycypowały jednak władze radzieckie
i koniunkturalnie brytyjskie zainteresowane utrzymaniem antagonizmu obu arabskich liderów.
7
The Iraq Revolution in its Second Year, Op. cit., s. 104-105
8
Sukarno is in Baghdad, The New York Times z dnia 3 kwietnia 1960, s. 26
9
Sukarno Hailed in Iraq, The Times z dnia 4 kwietnia 1960, s. 20 oraz The Iraq Revolution in its Second
Year, Op. cit., s. 113. Gospodarz i gość spotkania – dwie niewątpliwe wybijające się ponad przeciętność
większości przywódców krajów trzeciego świata osobowości o diametralnie różnych jednak naturach:
skromny hołdujący prostocie arabski „premier żołnierz” i obyczajowo ekscentryczny otaczający się
tradycyjnym wschodnim przepychem satrapa – mimo afirmowania podobnego światopoglądu
politycznego praktycznie nie byli w stanie zaoferować niczego prócz pustych deklaracji o utrzymaniu
przyjacielskich stosunków i antyimperialnej współpracy. Gospodarz i gość spotkania – dwie niewątpliwe
wybijające się ponad przeciętność większości przywódców krajów trzeciego świata osobowości
o diametralnie różnych jednak naturach: skromny hołdujący prostocie arabski „premier żołnierz”
i obyczajowo ekscentryczny otaczający się tradycyjnym wschodnim przepychem satrapa
(W. Olszewski, Historia powszechna. Świat po roku 1945, t. 2, Poznań 2000, s. 166 – autor kreśli
zresztą niezwykle interesującą charakterystykę sylwetki tego przywódcy.) – mimo afirmowania
podobnego światopoglądu politycznego praktycznie nie byli w stanie zaoferować niczego prócz pustych
deklaracji o utrzymaniu przyjacielskich stosunków i antyimperialnej współpracy.
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uwierzytelniające dotyczące wymiany ambasadorów z Kubą przypieczętowując
ustanowienie stosunków dyplomatycznych między obu państwami.10
Były to bardzo spektakularne i obliczone na rozgłos działania. Upodabniały
postawę irackiego premiera na arenie międzynarodowej do G.A. Nasera. Trudno
było nie dostrzec analogii, niemniej to jednak A.K. Kasim podążał szlakiem
wytyczonym w polityce międzynarodowej przez znamienitego Egipcjanina a nie
odwrotnie. By zmienić tę kolejność, A.K. Kasim musiał przejąć inicjatywę. Wystąpić
z czymś co zbuduje jego autorytet w świecie a zarazem nie pozwoli Egipcjaninowi
pójść jego śladem i odebrać mu palmę pierwszeństwa. Szansą taką dostrzegł
w ropie naftowej czyli najważniejszemu z bogactw naturalnych Iraku. Ogromnym
zasobom surowca które pozostawały niezmiennie od lat jednym z kluczowych
determinantów jego recepcji na zewnątrz czego A.K. Kasim miał pełną świadomość.
Podłoże gospodarcze
Po zakończeniu II wojny światowej średnie roczne ceny ropy naftowej
ukształtowały się na poziomie 1,05 USD w 1945 roku, 1,12 w 1946 i 1,90 w 1947
roku za baryłkę. Wobec braku wówczas globalnego rynku i jednolitego kursy za dany
typ surowca, nadmienione wielkości stanowiły pewne uśrednienie kwot jakie płacono
za baryłkę w poszczególnych częściach świata. Wartości te, uwzględniając czynnik
inflacyjny, odpowiadają obecnym od 15 do 27 USD
Tabela nr 1: roczne ceny ropy naftowej w latach 1945-1949 (dane US Energy
Information Administration)11

Rok
1945
1946
1947
1948
1949
1950

USD/bbl
1,05
1,12
1,90
1,99
1,78
1,71

Gwałtowny wzrost w 1947 roku tłumaczyć można m.in. większym popytem
związanym z intensyfikacją odbudowy powojennej w Europie, ożywczym dla
gospodarki zza oceanem uruchomieniem planu Marshalla oraz zakupami
wojskowymi towarzyszącymi zimnowojennej gorączce. Sięgnięcie 1948 roku niemal
pułapu dwóch w USD/bbl oznaczało dwukrotnie wyższą cenę niż ta obowiązująca
w połowie lat 30-tych XX wieku. Było to swoiste maksimum, które przez ponad
dekadę wyznaczało górny poziom cen.12
Nawet walki będąca następstwem proklamacji niepodległości Izraela nie
wpłynęła zasadniczo na zmianę kursu chociaż toczyły się w regionie już wtedy
postrzeganym za kluczowy dla zaopatrzenie w ropę naftową.13 Udział państw
Iraq–Cuba Ties Set, The Washington Post – Times Herald z dnia 6 kwietnia 1960, s. 7
Dla Arabian Light W oparciu o BP Statistical Review na witrynie US Energy Information Administration
www.eia.gov pod adresem http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (aktualizacja 25 06 2010)
12
Ibidem
13
Już prognozy z pierwszej połowy XX wieku na temat przyszłości branży naftowej wskazywały Bliski
Wschód jako podstawowe źródło jej zaopatrzenia. Rząd Stanów Zjednoczonych, chcąc zabezpieczyć
10
11
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producentów w konflikcie niczego tu nie zmieniał. Brak znaczenia konfliktu na kurs
ropy naftowej związany był z istniejącą podówczas strukturą własnościową oraz
charakterem obowiązujących umów licencyjnych na jej wydobycie. Rządy Arabii
Saudyjskiej oraz Iraku, krajów posiadających największe pokłady surowca na
Arabskim Wschodzie, z których też wydobywano go najwięcej w regionie, były
bowiem w tym czasie praktycznie jedynie nominalnymi właścicielami
wydzierżawianych towarzystwom naftowym gruntów. Prawdziwymi dysponentami
pól i przemysłu rafineryjnego pozostawały wielkie kompanie ITN – w Iraku,14
i Aramco – w Arabii Saudyjskiej. Wojna toczona do niedawna na obszarze mandatu
palestyńskiego w żadnej mierze nie naruszała interesów wspomnianych koncernów.
Sukcesywny wzrost wydobycie równoważył przybierającą na sile konsumpcje.
Rynek zdawał się być całkowicie zrównoważony. Nawet przekształcenia
własnościowe w strukturze udziałów koncesjach w Arabii Saudyjskiej, Iranie
a następnie Iraku nie zmieniły tego stanu rzeczy.15
dostawy surowca pozyskanego z wykupu zagranicznych rezerw surowca, utworzył 1 lipca 1943 roku
Zarząd Rezerw Naftowych (Petroleum Reserves Coroporation). Należący do kierownictwa ZRN –
Sekretarza Handlu Jesse Jonesa na łamach The New York TimesJuż prognozy z pierwszej połowy XX
wieku na temat przyszłości branży naftowej wskazywały Bliski Wschód jako podstawowe źródło jej
zaopatrzenia. Rząd Stanów Zjednoczonych, chcąc zabezpieczyć dostawy surowca pozyskanego
z wykupu zagranicznych rezerw surowca, utworzył 1 lipca 1943 roku Zarząd Rezerw Naftowych
(Petroleum Reserves Coroporation). Należący do kierownictwa ZRN – Sekretarza Handlu Jesse
Jonesa na łamach The New York Times – U.S. Agency Set up to Buy Oil Abroad: Jones Reveals
Creation of New RFC Subsidiary to Acquire Petroleum and Reserves, The New York Times z dnia
2 lipca 1943, s. 1, 24. –Natychmiast podjęto negocjacje z działającymi amerykańskimi firmami na
terenie Arabii Saudyjskiej, głównie z California Arabian Standard Co. i Texas Oil Co. Oil Talks Break
Down, The New York Times z dnia 18 listopada 1943, s. 38 – Alternatywą stała się budowa z funduszy
państwowych ropociągu pozwalającego na tranzyt ropy znad Zatoki Perskiej do wybrzeży Morza
Śródziemnego. J.H. Carmical, U.S. Will Develop Oil of Near East, The New York Times z dnia
28 stycznia 1944, s. 1, 2. Najprawdopodobniej nie zawierzano jednak towarzystwom naftowym i ich
ocenie zasobności tamtejszych złóż. Z tego też powodu w listopadzie 1943 roku dotarła tu misja pod
przewodnictwem dyrektora Amerykańskiego Instytutu Naftowego de Golyera. Na podstawie
sformułowanych przez niego wniosków 24 marca 1944 roku zebrał się komitet 11 osób pod
przewodnictwem senatora Francisa Maloney’a w celu określenia dalszych kierunków polityki naftowej
Stanów Zjednoczonych. We wnioskach stwierdzono, że ciężar światowej produkcji naftowej przesunie
się na obszar Bliskiego Wschodu i właśnie ten region będzie odgrywał kluczowe znaczenie dla rynku
energetycznego. J. MacCormac, Maloney to Head Senate Oil Study, The New York Times z dnia
24 marca 1944, s. 11. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego sprawozdania, gdy tylko potwierdzono
zasobność rezerw naftowych w regionie Zatoki Perskiej, Zarządowi Rezerw Federalnych udało się
nakłonić do współpracy ARAMCO. J. H. Carmical, 20-year Oil Plan, for Nation Sought, The New York
Times z dnia 23 stycznia 1944, s. 1, 4
14
W 1928 roku, gdy po odkryciu w roku poprzednim bogatych złóż naftowych pod Kirkukiem doszło do
podpisania układu o Czerwonej Linii (J.C. Hurewitz, Diplomacy in Near and Middle East, Princeton N.Y.
1956. s. 161–175) i zamiany Tureckiego Towarzystwa Naftowego w Irackie Towarzystwo Naftowe,
w którym amerykańskie Standard Oil of New Jersey oraz Socony Vacuum miały 23,75% udziału.
Pozostałymi udziałowcami byli Anglo–Persian Oil Co., Royal Dutch Sheel, Compaignie Francaise des
Petroles – wszystkie po 23,75% oraz z 5 % udziałem prywatne Partizipations&Investmens Co., silnie
związane z interesami brytyjskimi.
15
Wobec ultymatywnych żądań ze strony władz oraz serii protestów pracowników naftowych w 1950 roku
Aramco przystało na zmianę umów koncesyjnych. Po renegocjacji 50% wpływów z wydobycia surowca
przypadło odtąd monarchii saudyjskiej. W marcu 1951 roku irański Medżlis podjął decyzję
o nacjonalizacji AIOC, choć dwa i pół roku później po zamachu stanu doszło do anulowania ustawy
nacjonalizacyjnej. Zmiany objęły także Irak i działający tu ITN, będący własnością brytyjską. Najpierw
premier Nuri as-Said ogłosił konieczność „przedyskutowania w najbliższym czasie z władzami
Towarzystwa podniesienia sum opłat za dzierżawę, otrzymywaną od zagranicznych przedsiębiorstw
z tytułu udzielonej im koncesji, do poziomu wypłacanego w ościennych krajach i stworzenia własnego
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Tabela nr 2: roczne ceny ropy naftowej w latach 1950-1959 (dane US Energy
Information Administration)16

Rok

bbl/USD

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

1,71
1,71
1,71
1,93
1,93
1,93
1,93
1,90
2,08
2,08

Średnia cena roczna w latach 1950 i 1951 roku wynosiła 1,71 USD/bbl.17 Był to
poziom, który miał prawo nie do końca satysfakcjonować producentów. Przejęcie
części dochodów czerpanych przez zachodnie koncerny z tytułu eksploatacji złóż
nie doprowadziło do wzrostu wpływów budżetowych państw, które zdecydowały się
na takie posunięcie. Było to spowodowane zmieszeniem wydobycie przez naftowe
kompanie. Próbowały one tym sposobem wymusić ustępstwa na swoją rzecz.
Przenosząc bądź ograniczając produkcję nierzadko osiągały swój cel, działając na
szkodę państw i rządów próbujących narzucić im własne zasady kooperacji. Nie bez
znaczenia pozostawało polityczne wsparcie jakie zyskiwały z zewnątrz, czego
najlepszym przykładem było anulowanie w 1953 roku w Iranie ustaw

przemysłu petrochemicznego” A. F. Fiedczenko, Op. cit., s. 136. Wkrótce też 26 lipca 1951 roku
podpisano stosowną umowę. Porozumienie pozostawało otoczone ścisłą tajemnicą. Nawet
w fachowych tytułach ograniczono się do lakonicznych komentarzy typu „rząd iracki odtąd otrzymywać
ma znacznie większe środki niż dotychczas” – The Financial Times z dnia 25 lipca 1951, s. 2.
A. K. Kasim dopiął swego. A. Ross, Iraq Breaks Off Oil Accord Talks With Company Owned by British,
The New York Times z dnia 28 lipca 1951, s. 1. Jego rząd zagwarantował sobie równy udział w zyskach
z eksploatacji tutejszych złóż naftowych zamiast wypłacanych mu dotąd 4 szylingów od każdej
wydobytej tony ropy. Treść układu – Word Petroleum 1952, nr 10, s. 75-76; oraz Iraq Reaches Accord
With Oil Concerns, The New York Times z dnia 14 sierpnia 1951, s. 1 – Podział zysków 50% / 50%
stawał się standardem w porozumieniach z kompaniami naftowymi – A.E. Primakow, Op. cit., s. 17.
Treść układu – Word Petroleum 1952, nr 10, s. 75-76; oraz Iraq Reaches Accord With Oil Concerns,
The New York Times z dnia 14 sierpnia 1951, s. 1 – Podział zysków 50% / 50% stawał się standardem
w porozumieniach z kompaniami naftowymi – A.E. Primakow, Op. cit., s. 17. Ponadto ITN
zobowiązywało się po kosztach własnych zaopatrywać w surowiec państwowe rafinerie. oraz
rozszerzyć zakres szkoleń dla miejscowych kadr pracowniczych O.G. Gerasimow, Op. cit., s. 46.
Zarząd Towarzystwa zadeklarował też podjęcie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
zatrudnianego personelu The Middle East 1955, s. 127 Stosowne podpisy pod dokumentem złożono
13 sierpnia 1951 roku, dopiero wtedy też jasne stały się szczegóły umowy Word Petroleum 1952,
nr 10, s. 75–76.
16
Dla Arabian Light W oparciu o BP Statistical Review na witrynie US Energy Information Administration
www.eia.gov pod adresem http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (aktualizacja 25 06 2010).
17
na
witrynie
US
Energy
Information
Administration
www.eia.gov
pod
adresem
http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (aktualizacja 25 06 2010)
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nacjonalizacyjnych uchwalonych dwa lata wcześniej przez Medżlis na wniosek rządu
M. Mossadeka.18
W początku 1955 roku doszło do izraelskiego ataku na Strefę Gazy oraz do
trwających przez półtora roku kryzysu sueskiego i działań wojennych w strefie
Kanału. Także i te wydarzenia pozostały zupełnie bez wpływu na światowe ceny
ropy naftowej. Notowania surowca stabilnie i niezmiennie utrzymywały się na
średnim rocznym poziomie 1,93 USD/ bbl od 1953 po 1956 rok.19 Nawet wyłączenie
Kanału Sueskiego z frachtu morskiego nie zmieniło niczego w tej sferze.
Średnia ceny rocznej w 1958 roku wyniosła 1,91 USD/bbl. Oznaczało to
nieznaczny 10% wzrost w stosunku do 1957 roku. W kontekście bliskowschodnim
zmianę tę przypisać można niepewności co do dalszych losów irackich złóż po
zwycięstwie rewolucji republikańskiej w tym kraju i objęciem władzy przez
A.K. Kasima.20 Kurs ten utrzymał się również w 1959 roku.21 Wtedy też Stany
Zjednoczone będąc ówcześnie najpotężniejszym nie tylko konsumentem, lecz także
i producentem ropy naftowej wprowadziły ograniczenia jej importu spoza obszaru
kontynentu amerykańskiego.22 Potężne kompanie naftowe prowadzące swą
działalność także w innych regionach świata próbowały kompensować sobie
rzeczywiste i potencjalne straty jakie ponosiły za sprawą wspomnianych limitów.
Robiły to kosztem państw w których wydobywały surowiec, co szczególnie boleśnie
stało się odczuwalne na Bliskim Wschodzie.
Utworzenie OPEC
Dyktat potężnych koncernów naftowych określających wielkość podaży
i kreujących ceny był trudny do zaakceptowania dla państw producenckich.
Dominacja na rynku tzw. „siedmiu sióstr” czyli Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco,
Chevron, Mobil, Gulf Oil I British Petroleum rynek była całkowita a ich interesy nie
były najdelikatniej rzecz ujmując z tymi które posiadały społeczeństwa i rządy
będące z tytułu praw własnościowych rzeczywistymi dyspozytariuszami złóż
eksploatowanych przez nadmienione kompanię.
Zmiana realiów politycznych za sprawą procesów dekolonizacyjnych,
powstanie ruchu państw niezaangażowanych oraz przejęcie władzy przez silnych
i ambitnych przywódców w bogatych krajach naftowych legło u podstaw działań na
rzecz uniezależnienia tych ostatnich od zachodnich firm sektora naftowego.
Inicjatywa utworzenia organizacji państw producenckich, która reprezentować
będzie ich interesy zdawała się dojrzewać od dłuższego czasu. Nie sposób wskazać,
kto, kiedy i gdzie po raz pierwszy podjął kwestie i przełamał dotychczasową
bierność. Pierwszy krok na drodze do powołania do życia kartelu eksporterów
przypisywany bywa Wenezueli.23 Jeszcze w 1949 roku padła ze strony tamtejszego
S. L. Agajew, Iran w proszłom i nastojasczem, Moskwa 1981, s. 141
US Energy Information Administration www.eia.gov pod adresem http://www.eia.doe.
gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (aktualizacja 25 06 2010)
20
Oil Flow Normal, London Hears, The New York Times z dnia 25 lipca 1958, s. 5
21
Na witrynie US Energy Information Administration www.eia.gov pod adresem http://www.eia.doe.
gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (aktualizacja 25 06 2010)
22
Tzw. MOIP – Mandatory Oil Import Quota Program w którym preferowano import surowca i inwestycje
w jego rodzime wydobycie oraz eksploatacje złóż w Meksyku i Kanadzie.
23
OPEC's 50 Year Achievements, „Iran International Magazin” August 2011, nr 61 tekst także na
internetowych stronach periodyku www.Iraninternationalmagazine.com pod adresem http://www.iranin
ternationalmagazine.com/issue_61/text/opec's%2050%20year%20achievements.htm
18
19
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rządu propozycja by utworzyć organizację, która by skupiała światowych potentatów
w wydobyciu ropy naftowej. Nie dotyczyło to jednak Stanów Zjednoczonych
i Związku Radzieckiego, lecz państw próbujących dystansować się od obu mocarstw
i toczącej się między nimi rywalizacji. Stąd też adresatami oferty były: Irak, Iran,
Kuwejt, Arabia Saudyjska. Szanse na realizację tego, jakże śmiałego w tych czasach
przedsięwzięcia były jednak bardziej niż znikome. Nie sprzyjały temu przede
wszystkim uwarunkowania polityczne. Idea i związana z nimi koncepcja utworzenia
takiej wspólnoty nie została jednak zarzucona.
Powrócono do niej po dekadzie. Było to w dużej mierze następstwo
wprowadzonej obniżki cen surowca wydobywanego poza Ameryką Pn. przez
zachodnie koncerny, które zareagowały w ten sposób na wspominany MOIP –
Mandatory Oil Import Quota Program. Dla ropy naftowej wydobywanej na Bliskim
Wschodzie było to 18 centów na baryłce, natomiast w Wenezueli od 5 do 25 centów.
Dla całej nadmienionej grupy państw producenckich był to bolesny cios.
Jednostronny narzucone im przez spółki z grona tzw. „siedmiu sióstr” warunki
istotnie umniejszały znaczenie osiągniętych w ostatnich latach renegocjowanych
porozumień koncesyjnych i zwiększonych wpływów jakie m.in. z tego tytułu
spodziewano się otrzymywać ze sprzedaży ropy. Ponadto nie był to precedens
a dalsza bezczynność mogła jedynie stymulować zachodnie koncerny do kolejnych
takich posunięć w przyszłości. Stąd też na reakcję ze strony Iraku, Iranu, Kuwejtu
i Arabii Saudyjskiej oraz Wenezueli, które to najdotkliwiej odczuły obniżkę nie trzeba
było długo czekać. Do wstępnych rozmów doszło na zwołanym naprędce Pierwszym
Arabskim Kongresie Naftowym w Kairze, w którym Iran i Wenezuela uczestniczyły
w charakterze obserwatorów. Wtedy też przyjęto historyczną, w kontekście dalszego
rozwoju sytuacji, rezolucję. Wzywała ona podmioty mające kluczowe znaczenie dla
rynku ropy naftowej do konsultacji swych decyzji z państwami dysponującymi
najbogatszymi jej złożami. Zgromadzeni powołali też specjalny Komitet Doradczy,
którego zadaniem było reprezentowanie interesów całej wspólnoty.
Zwraca uwagę miejsce organizacji spotkania. Egipska stolica za sprawą
G. A. Nasera była centrum panarabizmu. Ośrodkiem z którego idea ta
promieniowała na cały region. Przyjęcie przez egipskiego prezydenta funkcji
gospodarcza nie sposób oddzielić od jego koncepcji zagospodarowania bogactw
świata arabskiego.
Z pewnością trudno przecenić rolę jaką wziął na siebie iracki premier
A.K. Kasim. Potwierdzeniem jej wagi a zarazem i znaczenia jakie posiadał dla całego
projektu pozostało pełnienie przezeń zaszczytu gospodarza pierwszego zjazdu
przywódców krajów dla których sprzedaż ropy stanowiła jedno z podstawowych
źródeł przychodu.
Wybór Bagdadu, jako miejsca spotkania inauguracyjnego był wypadkową wielu
okoliczności z których każda co warto podkreślić miał czysto polityczny wymiar.
Bardziej niż sceptycznie odnoszący się do naserowskiej koncepcji uznania ropy
naftowej jako wspólnego dobra świata arabskiego i równego podziału czerpanych
z jej wydobycia zysków między wszystkie współtworzące go państwa
przedstawiciele Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej dostrzegali w irackim przywódcy swego
sprzymierzeńca. Reprezentujący ostatnią z wymienionych szejk Abdullah Tariki jako
jeden z głównych animatorów całego przedsięwzięcia, pomimo ogromnego
szacunku i sympatii jaką darzył G.A. Nasera, nie mógł nie dostrzec zalet z takiej
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lokalizacji szczytu.24 Przeciwnikiem takiego rozwiązania nie był też Pérez Alfonzo
minister ds. Kopali i Węglowodorów Wenezueli, który był prawdziwym spiritus
movens powstania organizacji.25
Szczyt założycielski odbył się w dniach 10 – 14 września 1960 roku.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Kuwejtu
i Wenezueli.
Przemiana w kartel
Powołanie nowej organizacji zostało niemalże niezauważone przez światową
opinię publiczną. Lakoniczne wzmianki prasowe pojawiały się z opóźnieniem.26
Trudno oprzeć się wrażeniu, jakoby nie do końca wierzono w możliwość wejścia
w życie porozumienia i jego żywotność.27
Wątpliwości te nie były bezpodstawne. W pierwszych kilkunastu miesiącach
swego istnienia aktywność OPEC nie wracała uwagi. Szumne deklaracje
i przepełnione ideą dekolonizacyjną hasła z okresu bezpośrednio poprzedzającego
powołanie go do życia nie znajdowały swego odzwierciedlenia w działaniu.
Kooperacje wydatnie utrudniały spory polityczne między państwami członkowskimi.
Zatarg między Irakiem a Iranem z Kurdami28 w tle, Irakiem a Kuwejtem, który nadal
traktowany był przez pierwszego z wymienionych jako własna prowincja 29 i co nie
bez znaczenia w ten sam sposób postrzegany był przez Arabię Saudyjską30 zdawały
się czynić niemożliwą jakąkolwiek współpracę między nimi. Stało się jednak inaczej.
Dyktat narzucony przez tzw. „siedem sióstr” w światowym handlu ropą naftową
i panująca w jego efekcie sytuacja na rynku czyniły członkostwo w organizacji
atrakcyjnym dla coraz większej ilości państw producenckich. Zastój czy bardziej
wrażenie spowolnienia aktywności zewnętrznej nie umniejszały tego
zainteresowania. W 1961 roku w OPEC znalazł się Katar, a w 1962 roku kolejno
Indonezja i Libia.
Obecność nowych członków stała się wyraźnym impulsem do działania.
Koncentrowano się wyraźnie na neutralizacji oddziaływania wielkich koncernów na
ceny ropy naftowej i próbie powstrzymania presji na dalsze obniżanie jej poziomu.
Powołano Sekretariat, który w pierwotnym zamyśle miał koordynować podejmowane
w tym celu wysiłki.
24

http://www.geoexpro.com/articles/2010/05/the-road-to-opec-1960
Uważany jest za tego, który zainspirował szejka Abdullaha Tariki – patrz. T. Falola, A. Genova,
The Politics of the Global Oil Industry, Westport 2005, s. 64
26
J. H. Carmical, Mideast Oil Lands Seek Price Stability, The New York Times z dnia 25 września
1960 r.
27
Iran signs oil pact, The New York Times z dnia 27 września 1960 r. czy też J.H. Carmical, Oil Lands
Cartel Nears Formation, The New York Times z dnia 9 października 1960 r
28
Iraqi Defense Aide Warns Iran on FRUS. 1964–68, vol. XXI, № 179, Telegram from the Embassy in
Iran to the Department of State, Teheran z dnia 20 stycznia 1966, s. 356-357. Border Help to Rebel
Kurds, The New York Times z dnia 3 stycznia 1966, s. 2 oraz J. Faud, Kurdowie i Kurdystan. Gdańsk
2001, s. 78
29
M. Gdański, Arabski Wschód. Historia – Gospodarka – Polityka. Warszawa 1963, s. 605. A. K. Kasim
w reakcji na podpisane porozumienie między Kuwejtem a Wielką Brytanią wyraził to bardzo
jednoznacznie: Żadna osoba w Kuwejcie lub poza jej granicami nie ma prawa panować nad ludnością
Kuwejtu, bo jest ona ludem irackim. Era szejkanatów skończyła się. Ludność Kuwejtu wciąż jęczy pod
jarzmem brytyjskiego imperializmu. Jeden ogromny krok zniesie imperializm z powierzchni ziemi
i wypędzi go w cień” cyt za: J. Bulloch, H. Morris, Wojna Saddama. Poznań 1991, s. 114
30
FRUS. 1961-1962, vol. XVII, № 75, Circular Telegram from the Department of State to Certain Consular
and Diplomatic Posts, Washington z dnia 30 czerwca 1961, s. 174
25
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Streszczenie
Bipolarny podział świata w czasach zimnej wojny to jedynie punkt widzenie na
stosunki międzynarodowe prezentowany przez rywalizujące z sobą ZSRR i USA od
końca lat 40-tych XX wieku. Dla. „państw rozwijających” był to konflikt wielkich
mocarstw. Imperiów próbujących narzucić im w nowej formie zależność kolonialną.
Z szczególną niechęcią odnoszono się do działających na ich terenie zachodnich
koncernów. Zarzucano im wyzysk i nieuczciwe praktyki. Grupa państw
eksportujących ropę naftową porozumiała się między sobą i postanowiła odtąd
wspólnie bronić swych praw do posiadanych zasobów i zysków płynących z ich
eksploatacji. Miał on stanowić przeciwwagę dla dyktatu tzw. „siedmiu sióstr” jak
nazywano największe kompanie naftowe.
Słowa klucze: ropa naftowa, eksport, Bliski Wschód, zimna wojna, rozwój
ekonomiczny, antykolonializm, antyimperializm
Summary
The bipolar division of the world during Cold War is the only point of view
on international relations, presented by rivaling Soviet Union and the United States,
since the late 40s of the twentieth century. " Developing countries" estimated that
as the conflict of the great powers – in other words – of the empires that tried to
impose them a new form of colonial dependence. A special aversion was directed to
western companies that operated on developing country territories. The companies
were accused of destructive exploitation and unfair practices. Group of countries –
from where crude oil was exported – had agreed to collectively defend their rights to
their resources and benefits of exploitations. This new organization created
a counterweight against dictatorship of the so-called "Seven sisters" – as they called
the biggest oil companies.
Key words: crude oil, export, Middle East, Cold War, economic development,
anti-colonialism, anti-imperialism
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WLO
ROLA RELIGII W RYWALIZACJI MIĘDZY KRÓLESTWEM
ARABII SAUDYJSKIEJ A ISLAMSKĄ REPUBLIKĄ IRANU

Wprowadzenie
W relacjach irańsko-saudyjskich kwestie religijne odgrywają niezwykle istotną
rolę. Pozostają jednym z tych czynników, który bezpośrednio determinuje ich stan.
Podłoże sporu ma wielopłaszczyznowy wymiar. Eksponowaną pozycję zajmuje
w nim rywalizacja między tymi państwami w świecie islamskim. Współzawodnictwo,
które tliło się już w pierwszej połowie XX w., przed niespełna czterdziestu laty
przerodziło się w otwarty konflikt. Ze zmiennym natężeniem utrzymuje się on po
dzień dzisiejszy. Szykany szyitów, eskalacja niechęci między nimi a sunnitami,
nieformalna promocja wahhabizmu przez Arabię Saudyjską, częściowe
upolitycznienie ruchu pielgrzymkowego mogą uchodzić za jedne z wielu jego
przejawów. Systemy polityczne panujące w obydwóch państwach stanowią
okoliczność sprzyjającą konserwacji antagonizmu wyznaniowego utrzymującego się
w całym regionie.
Rewolucja szyicka
Upadek szacha i tryumf skierowanej przeciw niemu rewolty legł u podstaw
narodzin Republiki Islamskiej.1 Odtąd Iran stał się nomenklaturowo pierwszym
w świecie państwem islamskim. Nie było to jedynie nominalne odniesienie. System
polityczny oraz prawo, pełniące niejako z definicji służebną wobec niego funkcję, nie
pozostawiały w tej materii żadnych wątpliwości. Równość i swoboda, którymi dotąd
cieszyli się innowiercy czy też ateiści, odeszły w zapomnienie. Wraz z monopolizacją
struktur władzy i obsadą co istotniejszych instytucji publicznych przez duchownych
i osoby cieszące się ich poparciem kontrola, jaką sprawowali przedstawiciele tej
grupy społecznej, stała się całkowita i absolutna. Z tego też tytułu coraz częściej
tutejszy establishment zaczął postrzegać Iran jako swego rodzaju wzorzec
systemowy. Modelowe rozwiązanie, które powinno być naśladowane. Uzurpował
sobie ponadto pierwszeństwo wśród państw muzułmańskich i to bynajmniej nie do
końca na zasadzie primus inter pares.2

1

2

Bunt przeciw monarchii jednoczył wszystkie siły polityczne od konserwatywnego duchownych
i powiązanych z nim zachowawczych kręgów świeckich po lewicowy Tude i marksistów, Szerzej zob.:
N.R. Keddie, Współczesny Iran – źródła i konsekwencje rewolucji, tłum. I. Nowicka. Kraków 2007,
s. 215-222. Nie brak jednakże pozycji naukowych, w których problem ten jest upraszczany i traktowany
bardzo stereotypowo w formule nie rewolucji antymonarchistycznej, lecz rewolucji religijnej. Celują
w tym opracowania z zakresu bezpieczeństwa, których mnogość coraz wyraźniej determinuje recepcję
wydarzeń z końca lat siedemdziesiątych XX w.
O zmianach pryncypiów w polityce zob.: A. Eftekhari, The Islam, The fixed principles of foreign policy
of the Islamic Republic of Iran (w:) „The Iranian Journal of International Affairs”. 2007, t. XIX, nr 2,
s. 27-44. Niemniej, jak często jest to podkreślane, polityka zagraniczna Iranu zawsze była bardzo
dynamiczna i ewoluowała od kwestii koncentrujących się na własnym bezpieczeństwie wewnętrznym
po Л.М. Кулагина, Эволюция внешней политики ИРИ (w:) Н.М. Мамедова (red.): Двадцать пять
лет исламской революции в Иране. Москва 2005, s. 97-105

76

Przywódcza rola, jaka powinna stać się udziałem Republiki Islamskiej Iranu,
podnoszona była przez jej najwyższe autorytety religijne z samym ajatollahem
Chomeinim na czele.3 Nie były to jednak przesłania podszyte prozelityzmem.
Zasadniczy ich sens sprowadzał się do propagowania modelu rozwiązań
systemowych. Uczynienia zeń wzorca, który mógłby być powielany w świecie
islamskim, a nawet i poza nim. Irańskim dostojnikom duchownym i władzom
państwowym przypisana została rola doradcy – arbitra, wspierającego radą
i autorytetem grono potencjalnie zainteresowanych.4 Oczywiście nietrudno było
dostrzec płynące stąd profity, nie do końca można je wskazać jako spiritus movens
zajmowanego stanowiska. Nawet jeśli byłyby siłą sprawczą, to z pewnością nie
jedyną. Ówczesne poczynania dzierżących stery władzy w Iranie cechowała silna
dominacja czynnika idealistycznego. Niejednokrotnie brała ona górę nad chłodną
kalkulacją i pragmatyzmem. Pierwszeństwo w świecie islamskim stanowiło dla nich
wartość samą w sobie, i to bez względu na możliwe profity. Stąd nie szczędzono
starań, aby po nie sięgnąć.5
Miejsca święte i pielgrzymki
Podobne aspiracje dotyczące sprawowania przewodniej roli w społeczeństwie
muzułmańskim nieobce były i państwu Saudów.6 Argumentem, który od lat
niezmiennie stanowi uzasadnienie tych pretensji, są racje natury historycznej,7 które
w wymiarze religijnym mają współcześnie niebagatelne znaczenie. Składa się nań
wiele czynników, które skorelowane ze sobą wzajemnie się uzupełniają, tworząc
spójną całość. Prestiż wynikający z tytułu posiadania na swoim terytorium
najświętszych miejsc dla milionów wyznawców ze wszystkich zakątków naszego
globu pozostaje jednym z nich. Oprócz tytulatury i semantycznego splendoru stąd
wynikającego może pozostawać jedynie przedmiotem dumy dla miejscowej
społeczności. W wymiarze pragmatycznym jest to narzędzie, którego oddziaływanie
międzynarodowe ma wyraźne ograniczenia. Biorąc jednakże pod uwagę funkcje
kultowe i umocowane doktrynalnie praktyki religijnej, staje się potężnym atutem
w kontaktach z reprezentantami świata islamskiego, a zważywszy na rosnącą
popularność wiary w przesłanie głoszone przez Mahometa oraz procesy migracyjne,
z niemal całym otoczeniem zewnętrznym.
Kluczowe znaczenie przypisać należy rytuałowi pielgrzymek do Mekki. Każdy
muzułmanin przynajmniej raz w życiu powinien taką odbyć w miarę możliwości

3

D. Firooz-Abadi, The Islamic Republic of Iran and the ideal international system (w:) A. Ehteshami,
R. Molavi (red.): Iran and the international system. New York 2012, s. 55
4
Koncepcja wilajat al-fakih nie zawsze znajdowała zrozumienie nawet w społeczności szyickiej.
O sceptycznym stosunku do niej w Iraku zob. J. Danecki, Recepcja rewolucji irańskiej na Bliskim
Wschodzie (w:) Iran 30 lat po rewolucji. Seminarium Biura Bezpieczeństwa Narodowego 11 marca 2009
r., „Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego”. Warszawa 2009, nr 12, s. 142
5
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Rola islamu w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu (w:) Iran 30
lat po rewolucji…, s. 30
6
А. Dienisow, W. A. Gusiejnow, N. Sawkin, Bolszoj Bliżnij Wostok: stimuły i priedwaritielnyje imogi
diemokratizacii. Moskwa 2007, Денисов, В.А. Гусейнов, Н.Савкин, Большой Ближний Восток:
стимулы и предварительные итоги демократизации, ОЛМА Медиа Групп. Москва 2007, s. 282,
283
7
Ziemie rządzone przez wspomniany ród to – jak powszechnie wiadomo – kolebka islamu. Tu zgodnie
z tradycją żył, mieszkał i rozpoczął swą misję prorok Mahomet. A.-M. Delcambre, Mahomet – Głos
Allaha, tłum. J. Łukaszewicz. Wrocław 1996, s. 191
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finansowych i zdrowotnych.8 Nadmienione okoliczności, a szczególnie pierwsza
z nich, czynią niniejszy wymóg niemożliwym do realizacji dla zdecydowanej
większości wyznawców religii proroka. Zaledwie kilka procent z nich ma szanse
wypełnić obowiązek będący jednym z pięciu podstawowych filarów wiary.
Statystycznie sytuacja zdecydowanie lepiej przedstawia się w liczbach
bezwzględnych. Tu ilość osób wizytujących Mekkę i odbywających hadżdż
powiększa się z każdym rokiem. Niniejszy progres można uznać za konsekwencję
jednoczesnego oddziaływania kilku czynników. Pierwszoplanowe znaczenie
przypisać można trzem z nich. Jedną z okoliczności sprzyjających umasowieniu
odwiedzin świętych miejsc i przyjazdów do Mekki, a coraz częściej i Medyny, jest
relatywny wzrost zamożności społeczeństwa. Dalej wskazać należy na postępującą
łatwość przemieszczania, za sprawą której skrócił się czas podróży, a pośrednio jej
koszt, i wreszcie na nadmienioną już szybko powiększającą się wspólnotę
muzułmańską.9 Oczywiście nie wyczerpuje to wszystkich elementów stojących za
wzrostem popularności pielgrzymek do miejsc świętych.
Progres nie byłby jednak możliwy, gdyby nie postawa władz, która wybitnie mu
sprzyja. Państwo Saudów uczyniło z ruchu peregrynacyjnego oraz jego uczestników
narzędzie polityki zagranicznej. Wykorzystuje go do umacniania wpływów,
m.in. poprzez eksport własnych zapatrywań i zajmowanego stanowiska
w poszczególnych kwestiach. Wbrew deklaracjom i zapewnieniom różnice
w podejściu do przybywających wynikające z pochodzenia są coraz częściej przez
nich odczuwalne. Niegdyś było to nie do pomyślenia, dzisiaj nierzadko przybiera
formę szykan. Hadżdż zawsze była ważnym nośnikiem informacji, a nierzadko
i propagandy.10
Można byłoby to uznać za postawę wpisującą się w dzieje tych miejsc, gdyż
podobne praktyki stosowali rządzący w Mekce i w czasach przedislamskich.11
Niemniej skala i intensywność, z jaką czynią to władający tą częścią Półwyspu
Arabskiego, jest bezprecedensowa. Podobnie jak i siła tego oddziaływania. Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu zdawała się ona ściśle określona geograficznie. Ograniczała
się jedynie do części dwóch kontynentów: Azji i Afryki. Na innych lądach wyznawcy
islamu stanowili procentowo nieliczne diaspory, których udział i wpływ na toczące
się tam życie publiczne dawało się określić jako marginalny. Niewielu też z nich
przybywało do Arabii Saudyjskiej. Procesy migracyjne oraz stale rosnąca liczba
„nawróceń” na islam, wśród reprezentantów tzw. pozamuzułmańskich kręgów
cywilizacyjno-kulturowych, odmieniły tę sytuację. Hadżdż i cały ruch pielgrzymkowy
zyskały jeśli nie globalny, to przynajmniej ponadregionalny wymiar. Pozycja
i znaczenie państwa Saudów z tytułu bycia opiekunem i gospodarzem świętych
Dotyczy to przede wszystkim hadżdż (حج,), będącej jednym z pięciu filarów wiary, ale poniekąd
mniejszych znanych jako umra ( )عمرةi ziara ();زيارة. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1.
Warszawa 2002, s. 145-148
9
Zwraca uwagę tempo, w którym dokonuje się ten progres, Zob.: The Future of World Religions:
Population Growth Projections, 2010-2050, Pew Research Center, http://www.pewforum.
org/2015/04/02/muslims/ (pobrano 15.07.2016 r.)
10
M. Rzepka, Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 r.,
(w:) B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński (red.): Religia a współczesne stosunki międzynarodowe.
Kraków 2010, s. 215-226
11
Por.: J. Sourdel, D. Sourdel, Cywilizacja islamu (VII–XIII w.), tłum. M. Skuratowicz, W. Dembski.
Warszawa 1980, s. 33-35. Poszczególne epizody z życia Mahometa mogą uchodzić za potwierdzenie
tego stanu rzeczy. Por.: A. M. Delcambre, op. cit.
8
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miejsc, które związane są z osobą proroka Mahometa, uległo wydatnemu
wzmocnieniu. Znaczenie, jakie uzyskali dzięki temu, jeszcze pół wieku temu
poczytywane byłoby w kategoriach political fiction.12
Oczywiście, w kontekście Arabskiego Wschodu nominalnie niewiele się
zmieniło. Pochodzący stąd wyznawcy zawsze byli obecni podczas hadżdż czy też
pozostałych peregrynacji o charakterze religijnym. Procentowo ich udział w stosunku
do ilości przybywających pielgrzymów zmalał, chociaż w liczbach można wręcz
wspomnieć o znaczącym wzroście.13 Jednocześnie należy pamiętać o pewnej
zmianie jakościowej odwiedzających Mekkę obecnie i przed laty. Przez swą
masowość, a zarazem i zmiany polityczne, które nastąpiły w regionie, można przyjąć
niemal a priori tezę o zdecydowanie większej podatności na manipulacje
i oddziaływanie propagandowe obecnie przybywających do Arabii Saudyjskiej niż
tych mieszkańców Maszreku, którzy decydowali się na nią dwie dekady wcześniej.
Kwestie eksportu idei za pośrednictwem wiernych wypełniających swój religijny
obowiązek w Arabii Saudyjskiej rozpatrywane mogą być jednocześnie na wielu
płaszczyznach. Kluczowe znaczenie ma jednak już na wstępie wyodrębnienie
oddziaływania za pośrednictwem oficjalnych czynników oraz formalnie niezależnych
od nich ośrodków, których samodzielność nie jest bynajmniej tożsama z brakiem
nadzoru władz, co można uznać za immanentną cechę panującego tu systemu
politycznego. W konsekwencji oznacza to przynajmniej konieczność akceptacji
głoszonych tu poglądów.14
Stosunek do wahhabizmu
Tak też dzieje się z wahhabickim odłamem islamu. Monarchia Saudów stała się
jego bazą logistyczną. Ruch pielgrzymkowy wydatnie ułatwia przekazywanie jego
doktryn do świata zewnętrznego z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu
zagrożeniami dla pokojowej współegzystencji społeczeństw na obszarach objętych
tą penetracją. Jest jednym z ważniejszych kanałów jego dystrybucji. Mecenat
szejków i przekazywane na jego popularyzację środki skutecznie go uzupełniają.
W sferze spekulacji pozostaje kwestia, w jakim stopniu rodzina królewska jest
inicjatorem, a na ile zakładnikiem tego układu. Tu i teraz jest z pewnością jego
politycznym beneficjantem, przynajmniej w wymiarze relacji międzynarodowych.
Można spekulować na temat trwałości tych korzyści i potencjalnych zagrożeń jakie
niesie za sobą dla rodziny królewskiej czerpanie profitów z rosnącego znaczenia
wahhabitów, póki co zdają się one zdecydowanie przeważać, tak poza Półwyspem
Arabskim jak i na jego obszarze.15
Oficjalny stosunek najwyższych władz religijnych, jak i duchowieństwa
irańskiego do wahhabickiej wizji islamu jest niezmiennie zdecydowanie wrogi.
Wynika on z przesłanek doktrynalnych związanych z różnicami wyznań, w tym
The World’s Muslims: Unity and Diversity, Pew Research Center, http://www.pewforum.org
/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/ (pobrano 28.03.2016 r.)
Znaczenie to doskonale odzwierciedlają coroczne zestawienia dotyczące pielgrzymów przybywających
obecnie do Mekki z tymi z lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Ostatnie dane zob.: D. E. Long,
The Hajj Today: A Survey of the Contemporary Pilgrimage to Makkah, State University of New York
Press. New York 1979, s. 180
14
F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka, ideologia, tłum.
J. Tegnerowicz. Kraków 2009, s. 251
15
J. M. Dorsey, Creating Frankenstein: The Saudi export of Wahhabism, http://www.redressonline.
com/2016/03/creating-frankenstein-the-saudi-export-of-wahhabism/ (pobrano: 28.03.2016 r.)
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odmiennymi dogmatami etc. Antagonizm ten wydatnie wzmacniany jest przez
nieprzejednanie nieprzyjazną wahhabicką recepcję wszystkich obcych jej myśli
religijnych w obrębie islamu. Natomiast ze strony irańskiej daje o sobie znać wyraźne
poczucie pewnej wyższości w podejściu do myśli religijnej. Wspierany przez ród
Saudów nurt traktowany jest przez nią jako przejaw intelektualnego infantylizmu,
który to wyraża się w stosowaniu daleko idących uproszczeń wynikających z braku
zrozumienia głębi przesłania zawartego w naukach ze źródeł wiary jako pewnej
właściwości wynikającej z braków w wykształceniu.16
Pojawia się tu nieco odmienny wątek historyczny. Tym razem podnoszony
w Iranie, a przepojony dumą z tradycji państwowości, która liczy sobie tutaj trzy
tysiące lat. Bez mała połowa tego czasu to okres, w którym islam stał się integralną
częścią miejscowej cywilizacji. Niemal czternaście wieków, w których niezliczone
rzesze teologów i myślicieli zgłębiały tu złożoną naturę religijnego przesłania.
Dorobek, który nie ma sobie równych, a też żaden inny twór państwowy nie może
się poszczycić tak wspaniałą kartą w historii islamu. W tym kontekście rywal
z Półwyspu Arabskiego może uchodzić za efemeryczny twór, który scala jedynie ród
rządzący, a rezygnacja z przebogatej refleksji teologicznej i wyłaniających się z niej
dyferencji wyznaniowych wynika z nikłego wkładu w jego budowę.
Kwestie wyznaniowe
W omawianym kontekście rywalizacji między Islamską Republiką Iranu a Arabią
Saudyjską, szczególnie w aspekcie religijnym trudno nie wspomnieć
o reprezentowaniu przez każdą ze stron odmiennego nurtu istniejącego
we współczesnym islamie, w pierwszym przypadku szyizmu, a w drugim sunnizmu.
Nie wnikając w kwestie wiary i wynikające stąd różnice między tymi odłamami, warto
wspomnieć o współcześnie istniejącej dyferencji w wymiarze politycznospołecznym. Znaczenie, jakiego nabrały po 1979 r., nie mogło nie znaleźć swego
odzwierciedlenia w stosunkach międzynarodowych panujących w regionie od
momentu powrotu do Iranu ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, chociaż on sam
pozostawał oficjalnie rzecznikiem jedności w świecie muzułmańskim oraz integracji
szyitów i sunnitów.17 Duchowy lider opozycji, a następnie niekwestionowany
przywódca państwa zdawał się całym swym autorytetem oficjalnie podkreślać
braterstwo w wierze. Narastające różnice i podziały były jego zdaniem rezultatem
obcej ingerencji, którą utożsamiał z wielkimi mocarstwami i ich zgubnym
oddziaływaniem na społeczność bliskowschodnią.
Problem zdawał się być wtedy znacznie bardziej złożony, nie sposób jednak
całkowicie podważyć słuszność tych twierdzeń. W przypadku Arabii Saudyjskiej
zwracały uwagę zupełnie szczególne relacje ze Stanami Zjednoczonymi.18 Wpływu,
jaki te ostatnie wywierały na nią, nie dawało się wprawdzie określić mianem
iluzorycznego, niemniej nie było w tym niczego nadzwyczajnego. Podobnie sytuacja
kształtowała się we wszystkich państwach. Każde z nich w mniejszym lub większym
stopniu doświadczało obecności czynników zewnętrznych. Na tle większości z nich
nadmieniona monarchia mogła uchodzić za nader samodzielną. Od dekad kolejne
Recepcja ta może uchodzić za odzwierciedlenie pierwiastka nacjonalistycznego w podejściu do kwestii
wiary, traktowania szyizmu jako „religii narodowej”. Por.: T. Coville, Najnowsza historia Iranu. Republika
Islamska, tłum. K. Pachniak. Warszawa 2009, s. 57, 58
17
Ibidem, s. 177
18
J. Zdanowski, Arabia Saudyjska. Warszawa 2003, s. 234, 235
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ekipy prezydenckie w Białym Domu dokładały wielu starań, aby jej władze czuły się
docenione. Nie szczędzono przy tym gestów, które miały przyczyniać się do
umocnienia zaufania wobec Stanów Zjednoczonych i prowadzonej przez nie polityki
w regionie.19 Pod tym względem państwo Saudów znajdowało się w bardzo
uprzywilejowanej pozycji. Upadek szacha przyjęto tu nie bez satysfakcji, lecz
podobnie jak i u kooperanta zza oceanu, górę brały obawy. I tu, i tam przenosiły się
one na wszystko, co wiązało się z Iranem, szczególnie jeśli dotyczyło kwestii
integralnie łączących się z jego nowym obliczem.
Ocena przedstawiona przez ajatollaha Chomeiniego, dotycząca źródeł
wspominanego rozdźwięku wśród wyznawców jednej wiary, nie była pozbawiona,
jak nadmieniono, racji. Kolejne antyszyickie nagonki i czystki w sąsiednim Iraku za
rządów Saddama Husajna przeprowadzane od lat 70. XX w., a następnie wsparcie
finansowe konserwatywnych sunnickich monarchii, które uzyskał jego reżym
podczas wojny z Iranem, przedstawiane były jako transparentny tego dowód.20
Nie jest jasne, w jakim stopniu istnienie wspólnego frontu skierowanego
przeciwko Iranowi było jedynie wynikiem lokalnych obaw przed domniemanym
eksportem przezeń idei rewolucji szyickiej i czy rzeczywiście konsolidacja ta miała
wyłącznie wewnętrzne źródła, a lęki te nie były podsycane z zewnętrz.21 Pomoc
logistyczno-wywiadowcza Stanów Zjednoczonych oraz zaopatrzenie w sprzęt
wojenny, na które mógł wtedy liczyć Irak, zdają się temu przeczyć. Również Związek
Radziecki nie ukrywał swych obaw związanych z tym, co kryć się może za
przemianami społeczno-religijnymi w Iranie, co nie pozostało bez wpływu na jego
działania.22
Zagrożenie to w dużej mierze ustało wraz z zakończeniem wojny irackoirańskiej w 1988 r.23 Wyczerpany długotrwałą i kosztowna wojną, zmagający się
z trudnościami wynikającymi z nałożonych nań międzynarodowych sankcji Iran
częściowo zatracił możliwości skutecznego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne
i ograniczył swą aktywność dyplomatyczną. Problem prób eksportu rewolucji, o który
był oskarżany, rozwiązał się samoczynnie. Z przyczyn zupełnie naturalnych przestał
funkcjonować nawet jako zarzut.24
Napięcie między szyitami i sunnitami jednak nie zelżało. W polityce Arabii
Saudyjskiej nieufność, a niekiedy wręcz deklaratywna niechęć wobec pierwszej
z wymienionych grup wyznaniowych, przybrała na sile. Nie wydaje się
prawdopodobne, aby eskalację nieprzyjaznych gestów i postaw w ostatniej dekadzie
poprzedniego stulecia i pierwszych obecnego wieku łączyć można było wyłącznie
Przykładem jest przekazanie samolotów AWACS w zamian za zgodę na bombardowanie irackiego
ośrodka badawczego w Osirak, gdzie prowadzono pracę nad wzbogacaniem uranu.
20
J.K. Kechichian, Trends in Saudi National Security (w:) „The Middle East Journal”. 1999, t. 53, Spring
1999, s. 232-253
21
J. Danecki., Recepcja, s. 138
22
F. Halliday, op. cit., s. 122
23
Oddalał je zły stan zdrowia ajatollaha Chomeiniego uniemożliwiający mu bezpośrednie kierowania
polityką zagraniczną, a w czerwcu 1989 r. śmierć duchownego i rywalizacja w kręgach władzy o objęcie
schedy po nim.
24
Utożsamiając eksport rewolucji ze wzrostem zaangażowania politycznego w regionie, w tym wsparcia
dla ugrupowań działających lokalnie, np. Hamas, Hezbollah itd., istotne znaczenie miały możliwości
finansowe Iranu. Wraz z wybuchem wojny i rosnącymi trudnościami gospodarczymi potencjał ten
systematycznie zmniejszał się. Zob. N. R. Keddie, op.cit., s. 258. Część autorów niepowodzenia na tym
polu przypisuje brakowi zainteresowania irańską ofertą, co od początku skazywało na niepowodzenie
całe przedsięwzięcie. Zob.: T. Coville, op. cit., s. 178-185
19
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z wpływami zewnętrznymi. Nie są znane jakiekolwiek przesłanki, które by na to
wskazywały. Działania Stanów Zjednoczonych wobec Iraku od 1991 r. i podniesienie
przez nie miejscowej społeczności szyickiej do roli koalicjanta i partnera zdawały się
temu wręcz przeczyć.25 Stosunek rządu w Rijadzie i prezentowana przezeń postawa
zdają się zatem być w pełni autonomiczne. Stanowisko, jakie wcześniej, jeszcze
w okresie prezydentury Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana, zajmowała
administracja amerykańska jest nie bez znaczenia. Eksponowanie go,
niejednokrotnie nadmierne, prowadzić może jedynie do zdjęcia odpowiedzialności
z czynników stojących za pogarszającymi się relacjami między dwoma
najważniejszymi odłamami islamu.
Podsumowanie
Sprowadzenie w wymiarze wyznaniowym irańsko-saudyjskiej rywalizacji do
szyicko-sunnickiej walki o dominację na wybranych obszarach jest oczywiście
dużym uproszczeniem. Niemniej dobrze odzwierciedla tę relację. Wybornym
przykładem tego stanu rzeczy jest sytuacja w Azerbejdżanie oraz na graniczących
z nim północnokaukaskich terytoriach Federacji Rosyjskiej. Na samym Arabskim
Wschodzie aktualnie problem ten dotyczy gównie terenów oficjalnie wchodzących
w skład państwa irackiego, a w dalszej kolejności Jemenu oraz Bahrajnu, a poniekąd
także Libanu i Syrii. Biorąc pod uwagę polityczny charakter tych zmagań, na takiej
też płaszczyźnie muszą być one rozpatrywane. Znajdują swoje odzwierciedlenie nie
tylko w relacjach międzynarodowych i aktywności na tym polu Arabii Saudyjskiej
i Republiki Islamskiej Iranu. W państwach tych mają swoje wymierne przełożenie na
obowiązujący system polityczny i czynnie kształtuje realia jego funkcjonowania.
Może uchodzić za okoliczność sprzyjającą jego konserwacji, tak w jednym, jak
i drugim przypadku. Jest to jeden z tych determinantów, które w kwestiach
niezwiązanych z samą doktryną religijną przyczyniają się do utrwalenia istniejącego
podziału.
Streszczenie
Rywalizacja między Królestwem Arabii Saudyjskiej a Islamską Republiką Iranu
ma złożony charakter. Toczy się na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej a także
kulturowo-cywilizacyjnej. Jednym z najistotniejszych faktorów pozostają tu kwestie
wyznaniowe. Stały się one elementem walki o nieformalne przywództwo w świecie
islamskim. Niewypowiedzianej wojny ideologicznej w której rytuał religijny
i obowiązki wiernych podporządkowane zostały celom państwowym.
Słowa klucze: Iran, Arabia Saudyjska, przywództwo, wahhabizm, islam,
miejsca święte, pielgrzymki, Bliski Wschód
Summary
The rivalry between Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic republic of Iran
has complex character, is rolling on the political plane, economic as well as culture
– civilization. Here religious issues remain one of the most essential factors. They
became an element of the fight for the unofficial leadership in Islamic world,
25

Iran stał się głównym beneficjentem interwencji przeciw reżimowi Saddama Husajna, co coraz częściej
eksponowane jest w literaturze przedmiotu. Zob.M. Soffar, Foreign policy under occupation: Does Iraq
need a foreign policy? (w:) B. Korany, A.E.H. Dessouki (red.): The Foreign policies of Arab states. The
challenge of globalization, The American University in Cairo Press. Cairo – New York 2010, s. 234

82

undeclared war ideological of which the religious ritual and duties faithful were
subordinated to national purposes.
Key words: Iran, Saudi Arabia, leadership, wahhabi, holy places, religious
pilgrimages, Islam, the Middle East.
Bibliografia
1. Coville T., Najnowsza historia Iranu. Republika Islamska, tłum. K. Pachniak.
Warszawa 2009
2. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1. Warszawa 2002
3. Danecki J., Recepcja rewolucji irańskiej na Bliskim Wschodzie (w:) Iran 30
lat po rewolucji. Seminarium Biura Bezpieczeństwa Narodowego 11 marca
2009 r. (w:) „Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego”. Warszawa 2009,
nr 12
4. Delcambre A.-M., Mahomet – Głos Allaha, tłum. J. Łukaszewicz. Wrocław
1996
5. Dienisow A., Gusiejnow W. A., Sawkin N., Bolszoj Bliżnij Wostok: stimuły
i priedwaritielnyje imogi diemokratizacii, OŁMA Miedia Grupp. Moskwa
2007.
6. Dorsey J.M., Creating Frankenstein: The Saudi export of Wahhabism,
http://www.redressonline.com/2016/03/creating-frankenstein-the-saudiexport-of-wahhabism/ (dostęp 28 VII 2016)
7. Dzisiów-Szuszczykiewicz A., Rola islamu w polityce zagranicznej Islamskiej
Republiki Iranu (w:) Iran 30 lat po rewolucji. Seminarium Biura
Bezpieczeństwa Narodowego 11 marca 2009 r. (w:) „Biblioteka
Bezpieczeństwa Narodowego”. 2009, nr 12
8. Eftekhari A., The Islam, The fixed principles of foreign policy of the Islamic
Republic of Iran, „The Iranian Journal of International Affairs”. 2007, t. XIX,
nr 2
9. Firooz-Abadi D., The Islamic Republic of Iran and the ideal international
system (w:) A. Ehteshami, R. Molavi, Routledge (red.) Iran and the
international system. New York 2012
10. Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza,
polityka, ideologia, tłum. J. Tegnerowicz. Kraków 2009
11. Kechichian J. K., Trends in Saudi National Security (w:) „The Middle East
Journal”. 1999, t. 53, Spring 1999
12. Keddie N. R., Współczesny Iran – źródła i konsekwencje rewolucji, tłum.
I. Nowicka. Kraków 2007
13. Kułagina Ł. M., Ewolucija wnieszniej polityki IRI (w:) N. M. Mamiedowa
(red.): Dwadcat’ piat’ let islamskoj riewolucii w Iranie, red. Moskwa 2005
14. Long D.E., The Hajj Today: A Survey of the Contemporary Pilgrimage to
Makkah, State University of New York Press. New York 1979
15. Rzepka M., Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną
Afganistanu po 2001 r. (w:) Religia a współczesne stosunki
międzynarodowe, B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński (red.): Kraków
2010

83

16. Soffar M., Foreign policy under occupation: Does Iraq need a foreign policy?
(w:) The Foreign policies of Arab states. The challenge of globalization.
B. Korany, A.E.H. Dessouki (red.): The American University in Cairo Press.
Cairo – New York 2010
17. Sourdel J., Sourdel D., Cywilizacja islamu (VII–XIII w.), tłum.
M. Skuratowicz, W. Dembski. Warszawa 1980
18. The Future of World Religions: Population Growth Projections, Pew
Research Center, http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/ (pobrano
15.07.2016 r.)
19. The World’s Muslims: Unity and Diversity, Pew Research Center,
http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-anddiversity-executive-summary/ (pobrano 28.07.2016 r.)
20. Zdanowski J., Arabia Saudyjska. Warszawa 2003
21. Денисов А., Гусейнов В.А., Савкин Н., Большой Ближний Восток:
стимулы и предварительные итоги демократизации, ОЛМА Медиа
Групп. Москва 2007
22. Кулагина Л. М., Эволюция внешней политики ИРИ (w:) Двадцать пять
лет исламской революции в Иране (red.) Мамедова Н. М. Москва 2005

84

85

Marian KRYŁOWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
SYTUACJE KRYZYSOWE A FUNKCJONOWANIE SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wstęp
Współcześnie, zarówno w lokalnych jak i globalnych debatach politycznych
wiele miejsca zajmują kwestie bezpieczeństwa jednostek oraz całych społeczeństw.
Ludzkość niezmiennie, od samego początku swego istnienia, ma do czynienia
z sytuacjami kryzysowymi, są one bowiem wywoływane przez zdarzenia losowe, siły
natury, ale również przez działalność człowieka. Niewątpliwie zmianie ulega
charakter współczesnych zagrożeń. Dzisiaj społeczeństwa stają nie tylko przed
problemami klęsk żywiołowych (opady deszczu lub śniegu, powodzie, gołoledź itp.).
Klasycznie postrzegane sytuacje kryzysowe, takie jak wspomniane klęski
żywiołowe, wielkie pożary czy awarie techniczne, potęgowane są nowymi
zagrożeniami, takimi jak działania terrorystyczne, zakłócenie funkcjonowania
systemów informatycznych i elektroenergetycznych, konflikty ekonomiczne,
społeczne, asymetryczne i wiele innych. Nowe rodzaje sytuacji kryzysowych
wymuszają ewolucję systemów bezpieczeństwa w kierunku tworzenia systemów
kompleksowych i zintegrowanych, umożliwiających równoczesne wykorzystanie
komponentów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania,
w odniesieniu do wszystkich potencjalnych zagrożeń.
Niezależnie od rodzaju występującego zagrożenia jego skutki mogą
powodować sytuacje kryzysowe, jeśli poziom (intensywność) zagrożeń przekroczy
pewien umowny poziom. Gdy zagrożenie doprowadzi do przekroczenia
wspomnianego poziomu, nazywanego – krytycznym, wówczas mamy do czynienia
z kryzysem.
Poczucie bezpieczeństwa a sytuacje kryzysowe
Dorota Rondalska, definiując pojęcie poczucia bezpieczeństwa, podaje, że
oznacza ono „brak zagrożenia i ochronę przed niebezpieczeństwami; stan, w którym
kontroluje się zagrożenia i uwarunkowania prowadzące do szkód fizycznych,
psychicznych i materialnych w celu zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia
jednostek i społeczności”.1
Literatura przedmiotu podaje, iż „podstawowym wymiarem determinującym
poczucie bezpieczeństwa i ontogenetycznie najwcześniejszym jest wymiar
biologiczny. Powiązany jest on z genetycznie uwarunkowaną potrzebą bliskości”.
Wspomniana potrzeba jest odpowiedzialna za pojawienie się więzi emocjonalnych

1

D. Rondalska, Bezpieczeństwo w organizowaniu imprez masowych w regulacjach prawnych
(w:) D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.): Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
regionalne. Wyzwania edukacyjne. Poznań 2008, s. 587
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z innymi ludźmi, przede wszystkim z rodziną, ze szczególnym osoby matki. 2 Kolejne
determinanty poczucia zagrożenia są natury fizjologicznej, kiedy to dochodzi do
utraty poczucia bezpieczeństwa, wyrażonej w następujących stadiach: „stadium
reakcji alarmowej, kiedy organizm mobilizuje siły obronne, stadium odporności, czyli
przystosowanie do stresora i stadium wyczerpania, w przypadku silnego
i długotrwałego występowania stresora a wytworzona odporność nie przynosi
zamierzonego skutku. W ostatnim stadium reakcje stresowe mogą doprowadzić do
uszkodzenia tkanek ciała (naczynia krwionośne, serce) osłabia się funkcjonowanie
układu odpornościowego w wyniku czego wzrasta podatność na infekcje”. Wraz
z narastającym stresem mogą pojawić się dolegliwości bólowe głowy, kręgosłupa
ponadto nudności, egzema, wysypki itp.3 Ponadto na poziomie psychicznym
poczucie zagrożenia i związany z nim wysoki poziom stresu może doprowadzić do
ograniczenia możliwości działania i radzenia sobie z sytuacjami codziennymi. Takie
osoby mogą posiadać zniekształcony obraz rzeczywistości, innych osób i siebie
samych”.4
Analizując terminologię związaną z sytuacjami kryzysowymi, czytamy miedzy
innymi, iż „w systemach ochrony ludności (Protection of Population) państw
zachodnich spotykamy się z określeniami: disaster (katastrofa); emergency (nagła
potrzeba, stan awaryjny, zagrożenie), calamity (klęska) i crisis (kryzys) oraz crisis
management lub emergency management (zarządzanie kryzysowe). W materiałach
Unii Europejskiej używa się zwrotu civil protection (ochrona cywilna) i w natowskich
zarówno civil protection, jak i civil demence (ochrona cywilna i obrona cywilna).” 5
Termin kryzys pochodzi od greckiego słowa krino i oznacza zmaganie się,
walkę, działanie w sytuacji zagrożenia pod presją czasu. Znaczenie słowa crisis
w języku angielskim poszerzone jest o takie cechy, jak nagłość, urazowość oraz
subiektywne konsekwencje danego urazu w postaci przeżyć negatywnych. W języku
polskim termin kryzys opisał prof. Władysław Kopaliński zgodnie z greckim
pochodzeniem tego słowa, jako okres przełomu, przesilenia, decydujących zmian 6.
Kryzysem „nazywa się poważną, nagłą i niekorzystną zmianę o bardzo dużym
znaczeniu. Kryzys należy zatem rozumieć jako przejściowy stan negatywnego
odstępstwa od normy, występujący nagle, intensywnie i generujący skutki potencjalnie niebezpieczne dla uczestniczącego w nim podmiotu”.7
Zagrożenia mogące wywołać sytuację kryzysową można podzielić na:
wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne, czyli: zamieszki, strajki, klęski żywiołowe,
katastrofy ekologiczne, kryzys ekonomiczny, kryzys polityczny, zbrojne przewroty
polityczne. Zewnętrzne, a więc: zbrojne przewroty polityczne, interwencja zbrojna
innego państwa, jawne przygotowania jednego państwa do inwazji, wojna między
państwami sąsiadującymi z danym państwem, konflikt zbrojny angażujący państwo
D. Czajkowska-Ziobrowska, P. Gąsiorek, P. Ziobrowski, Poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży
akademickiej (w:) D. Czajkowska-Ziobrowska, P. Ziobrowski (red.): Obraz bezpieczeństwa
społecznego człowieka XXI wieku. Poznań 2011, s. 53
3
Ibidem, s. 54
4
Ibidem, s. 54
5
J. Gołębiewski, Pojmowanie kryzysu i sytuacji kryzysowej (w:) ”Dodatek specjalny+”. 2014, 1, s. 26-27,
www.magazyn-poc.pl
6
Por. Kowalczuk Z., Zarządzanie kryzysowe – Zespoły reagowania kryzysowego, maszynopis. Gorzów
Wielkopolski 2006
7
A. Grzegorczyk, A. Kościańczuk, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (red.) K. Kubiak.
Warszawa 2012, s. 27
2
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po jednej z walczących stron, interwencja militarna danego państwa w ramach
koalicji (zobowiązania międzynarodowe). 8 Do tych zagrożeń w aktualnym czasie,
z którymi spotykamy się z masowym występowaniem są migrację odmiennej kultury
islamu, która chce wyprzeć rodzimą z Europy kulturę chrześcijańska. Pod
przykrywką uchodźstwa.
Zagrożenia możemy podzielić na: naturalne (susze, powodzie, pożary, silne
wiatry, trzęsienia ziemi, lawiny i osuwiska, a także opady atmosferyczne, nadmierny
przyrost fauny lub flory, epizootie lub epifitozy. Katastrofą naturalną lub awarią
techniczną może być także zdarzenie wywołane działaniami terrorystycznymi).
Zagrożenia społeczne (strajki, patologie społeczne, narkomania, prostytucja,
masowe bezrobocie). Zagrożenia militarne (według użytych środków rażenia:
konwencjonalne, chemiczne, biologiczne, jądrowe; według rodzaju formacji: siły zbrojne,
terroryści, gangi kryminalne). Zagrożenia techniczne (katastrofa ekologiczna;
komunikacyjne: drogowe, kolejowe, lotnicze, wodne; technologiczne: uwolnienie
toksycznych środków przemysłowych, uwolnienie środków promieniotwórczych,
pożary budynków i zakładów, nielegalne przechowywanie materiałów
niebezpiecznych; budowlane: budynki, wiadukty, tunele; komunalne: energetyczne,
wodociągowe, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne).
W związku z powyższym, obecnie w literaturze przedmiotu kryzys najczęściej
klasyfikuje się ze względu na określone cechy i właściwości. Na ich podstawie
można przyjąć typologię kryzysów ze względu na:9 usytuowanie źródła kryzysu
(wewnętrzny i zewnętrzny), charakter treści kryzysu (polityczno-militarny,
pozamilitarny), skalę wstępowania (lokalny, regionalny, globalny), czas trwania
(incydentalny, krótkotrwały, długotrwały, permanentny), zasięg geopolityczny,
częstotliwość występowania (jednorazowy, powtarzający się, cykliczny), symptomy
zagrożeń (oczekiwany, nieoczekiwany), szybkość rozprzestrzeniania się, obszar
zagrożenia (miejscowy, lokalny na terytorium jednego państwa, terytorium dwóch
lub więcej państw).
Zachowań człowieka i sił natury nie można ani w pełni kontrolować, ani ich
w pełni przewidzieć. Można natomiast ograniczyć czynniki wywołujące zagrożenie
oraz minimalizować ich negatywne skutki. Jednakże nie można wyeliminować
całkowicie zagrożeń, a co z tym się wiąże – również sytuacji kryzysowych. Kryzys
może zaistnieć nagle lub poprzez narastanie sytuacji kryzysowej w długim czasie.
Autor uważa, że sytuacje kryzysowe są częścią naszego życia, mogą dotyczyć
wszystkich, zawsze i wszędzie.
Określając cechy sytuacji kryzysowej, możemy wskazać iż „najważniejszą
cechą sytuacji kryzysowej jest pojawianie się jej w najmniej spodziewanym
momencie.”, ponadto „dla sytuacji kryzysowej charakterystyczne jest także to, iż
stale się ona pogłębia i w trakcie jej przebiegu następuje eskalacja zdarzeń. Nawet
jeśli organizacja chce zareagować w sposób odpowiedni – wydarzenia toczą się
często zbyt szybko i można w pewnym momencie stracić kontrolę nad informacją,
oraz fakt, że sytuacja kryzysowa daje „uczucie osaczenia.”10
Por. J. W. Michniak, Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych. Warszawa 2005,
s. 10-11
9
A. Kalinowska, Reagowanie kryzysowe, czyli przeciwdziałanie zagrożeniom kryzysowym (w:) „Wybrane
Informacje Tematyczne”. 2000, nr 1, s. 1-2
10
A. Grzegorczyk, A. Kościańczuk, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (red.) K. Kubiak.
Warszawa 2012, s. 29
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Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej to oficjalna nazwa Wojska Polskiego.11
Celem tej głównej struktury obronnej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelom i krajowi w razie ataku ze strony obcego kraju, jak również, między
innymi, podczas zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.12
Siły zbrojne działając w narodowym systemie obronności i systemie
sojuszniczym NATO są gotowe do wykonywania trzech rodzajów zadań
o charakterze strategicznym:13 zadań obronnych w razie obcej agresji zarówno na
nasze państwo, jak i na inne państwo sojusznicze, zadań reagowania kryzysowego
także w ramach misji organizacji międzynarodowych, zadań stabilizacyjnych
i prewencyjnych w czasie pokoju. Przytoczone zakresy zadań sił zbrojnych są
podstawowymi wyznacznikami kierunków ich rozwoju i doskonalenia.
Podczas zaistnienia sytuacji kryzysowej, tak w wymiarze lokalnym jak
i ogólnopolskim lub zaistnieniu stanu wojny, Siły Zbrojne RP, wraz z całym
potencjałem osobowym i militarnym, stają się zasadniczym trzonem systemu
obronnego państwa. Do rozwiązywania zaistniałych sytuacji wewnątrz państwa lub
regionu siły zbrojne wykorzystują formacje obrony terytorialnej, które – ściśle
współpracując z wojskiem – prowadzą działania ochronno-obronne, zostają im
bowiem przydzielone szczegółowo określone cele i działania. Do nich należy
zaliczyć przede wszystkim ochronę i obronę obiektów, które mogą się stać
przedmiotem dywersji.14 W okresie zagrożenia i wojny jednostkami wartowniczymi
są bataliony wartownicze, kompanie i plutony ochrony i obrony obiektów, które
ze względów strategicznych trzeba objąć szczególnym dozorem. Ochrona i obrona
obiektów winna być zawsze traktowana jako integralny element systemu obrony
danego okręgu wojskowego, regionu, miasta. Analiza możliwych zagrożeń stanowi
podstawę do określenia potrzeb, form i sposobów działań ochronno-obronnych.15
Rodzaje sił zbrojnych składają się z jednostek wojskowych i związków
organizacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb. Odrębnym elementem sił zbrojnych
(poza strukturami wojskowymi) jest Dowództwo Garnizonu Warszawa, w skład
którego wchodzą jednostki zabezpieczenia stołecznego garnizonu oraz kilka innych
jednostek na terenie całego kraju, głównie łączności i dowodzenia.
Obecnie nowe siły zbrojne są transformowane, by realizować zadania
w warunkach nowych wyzwań. Oznacza to potrzebę utrzymania ich wysokiej
zdolności operacyjnej, potencjału, jak również zagwarantowania gotowości do
wykonywania konstytucyjnych zadań oraz wypełniania misji wynikających
z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych, na terenie kraju i poza jego
granicami.
Nowe wymagania sił zbrojnych wynikają z nowych rodzajów zagrożeń i dotyczą
wymogów w zakresie ich funkcjonowania i struktury, w tym – właściwego
ukształtowania ich stanów osobowych. Oczywista staje się potrzeba

Art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. 04.241.2416 t.j.
12
Por. ibidem, art. 3 ust. 2.
13
www.wp.mil.pl, z dnia 28.02.2009
14
Por. R. Jakubczak, Wojska Obrony Terytorialnej. Militarne bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
u progu trzeciego tysiąclecia. Warszawa 2002, s. 394-398
15
L. Wasilewski, Użycie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochrony w systemie obrony terytorialnej,
rozprawa doktorska AON. Warszawa 2007, s. 189
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profesjonalizacji sił zbrojnych, co pociąga za sobą zmniejszenie ich liczebności. Jest
to jeden z zasadniczych elementów transformacji sił zbrojnych.
Ministerstwo Obrony Narodowej w dokumencie Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030,
opublikowanym w 2008 r., w rozdziale charakteryzującym główne wyzwania dla
bezpieczeństwa Polski, zakłada, że ukształtowany w ostatnich latach, korzystny dla
bezpieczeństwa
Polski
kierunek
rozwoju
środowiska
bezpieczeństwa
międzynarodowego zostanie zachowany w perspektywie czasowej 20–25 lat. Wśród
czynników znacząco zmniejszających możliwość destabilizacji i powstania napięć
w bezpośrednim sąsiedztwie Polski jest integracja militarna i ekonomiczna w ramach
Unii Europejskiej i NATO. W konsekwencji jedynie niewielka część granic lądowych,
powietrznych i morskich Polski będzie stanowiła zewnętrzne granice Unii
Europejskiej.
W XXI wieku, jak i wcześniej – z datą włączenia sił zbrojnych w sojusz NATO,
wojska lądowe stanęły przed nowymi wyzwaniami. Obecnie działania sił zbrojnych
skupiają się na wypełnianiu zadań w ramach kontyngentów wojskowych poza
granicami Polski. Ponadto współczesne wojska lądowe muszą posiadać zdolność
do realizacji obowiązków, zarówno w okresie pokoju, kryzysu, jak i wojny. 16
W związku z nowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa Polski, w szczególności
występowaniem zagrożeń wynikających z klęsk, awarii i katastrof przemysłowych
i ekologicznych, organy ustawodawcze i wykonawcze państwa winny
wykorzystywać swoje prerogatywy do zapobiegania sytuacjom kryzysowym lub –
jeżeli takie sytuacje wystąpią – do zapewnienia efektywnego użycia sił zbrojnych
w celu ich ograniczenia i minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych. Zmiany
zachodzące we współczesnym środowisku charakteryzują się dynamiką, szczególnie
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w wymiarze ogólnym (kraj,
województwo, powiat, gmina), jak i w wymiarze jednostkowym. W sferze
bezpieczeństwa wewnętrznego, poza zagrożeniami spowodowanymi przez
człowieka (jako działanie niezamierzone lub zamierzone), Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego RP wymienia także obszary przestępstw skierowanych przeciwko
zdrowiu i życiu, a także aktów terroru kryminalnego. W związku z rozwojem
cywilizacji, demokracji i procesów globalizacji, tradycyjny podział zagrożeń na
wewnętrzne, zewnętrzne, militarne i pozamilitarne stał się nieadekwatny do
przewidywanych sytuacji kryzysowych, wymuszając tym samym odejście od
„resortowego” postrzegania bezpieczeństwa. To jest powodem podjęcia przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony
Narodowej przedsięwzięć zmierzających do poszerzenia zakresu wzajemnej
współpracy i usankcjonowania jej zasad realizacji. W dniu 20 kwietnia 2005 r. zostało
podpisane Porozumienie w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.17
Porozumienie to obliguje umawiające się strony do: uruchomienia stałych punktów
kontaktowych związanych z reagowaniem kryzysowym oraz natychmiastowym
przekazywaniem informacji o zagrożeniach, zwłaszcza zagrożeniach o charakterze
terrorystycznym; uzgadniania planów i procedur wspólnego działania na różnych
poziomach kierowania i dowodzenia; udzielania pomocy Policji przez siły zbrojne

16
17

M. Kryłowicz, Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP. Toruń 2011
Dz.U. MON 2005 nr 10, poz. 89. Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym

90

poprzez: umożliwienie korzystania przez policyjne statki powietrzne z wojskowych
lotnisk i lądowisk oraz znajdującego się tam zaplecza eksploatacyjnego; realizację
przewozów sił policyjnych wojskowymi środkami transportu; zakwaterowanie oraz
wyżywienie policjantów w obiektach wojskowych; udzielanie przez wojskową służbę
zdrowia pomocy medycznej policjantom poszkodowanym podczas usuwania
skutków sytuacji kryzysowych. Ponadto: udzielania pomocy siłom zbrojnym przez
Policję, w tym: podejmowania działań prewencyjnych w strefach umiejscowionych
przy obiektach lub terenach wojskowych; wspierania Żandarmerii Wojskowej
w zabezpieczaniu transportu i ruchu wojsk własnych oraz sojuszniczych, a także
w uczestniczenie w działaniach prewencyjnych; udzielania pomocy medycznej
żołnierzom poszkodowanym we wspólnych działaniach; podejmowania działań
policyjnych na terenach wojskowych w sytuacjach konkretnych zagrożeń.
Autor po analizie Porozumienia18 doszedł do wniosku, że współpraca Policji
z siłami zbrojnymi stanowi ważny element funkcjonowania systemu bezpieczeństwa
wewnętrznego, bowiem dotyczy wielu obszarów, w tym: przygotowań do działania
w warunkach określonych przez Konstytucję RP, a zwłaszcza: uzgadniania zasad
oraz planowania udziału Policji w prewencyjnej ochronie regionów mobilizacji
i przegrupowania wojsk; opracowania planów przeprowadzenia i zabezpieczenia
akcji kurierskich oraz przechowywania kart powołania do odbycia ćwiczeń
wojskowych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa; udziału przedstawicieli
sztabów jednostek Policji w ćwiczeniach sztabowych dowództw wojskowych.
Ponadto: przedsięwzięć szkoleniowych oraz innych, związanych z bieżącym
funkcjonowaniem umawiających się stron: typowania i kierowania poborowych do
spełniania obowiązku zasadniczej służby wojskowej w oddziałach prewencyjnych
Policji; wykorzystywania poligonów wojskowych do szkoleń antyterrorystycznych
Policji; udzielania policyjnego wsparcia podczas ćwiczeń oddziałów Sił Zbrojnych
RP oraz wojsk sojuszniczych w zakresie zabezpieczenia przejazdu kolumn
wojskowych przez miasta i węzły komunikacyjne; pilotowania i ochrony
sojuszniczych lub obcych inspekcji kontrolujących przestrzeganie zawartych umów
o charakterze międzynarodowym dotyczących rozbrojenia. Jak również wspólnych
przedsięwzięć Żandarmerii Wojskowej i Policji, w tym przez: prowadzenie czynności
operacyjno-rozpoznawczych, poszukiwaniu osób ukrywających się oraz utraconych
w wyniku przestępstw; podejmowanie działań prewencyjnych podczas
organizowanych masowych zgromadzeń oraz imprez o charakterze masowym;
udzielania wzajemnej pomocy podczas wykonywania czynności dochodzeniowośledczych; korzystania ze sprzętu wojskowego oraz wyżywienia i zakwaterowania
policjantów w obiektach wojskowych podczas prowadzenia operacji policyjnych.
Porozumienie podpisane przez Komendanta Głównego Policji oraz –
z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – przez Zastępcę Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego uszczegóławia zasady współpracy podczas
wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. 19

18
19

Por. ibidem
Zagadnienie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej autor przedstawił szerzej w: M. Kryłowicz, Firmy ochrony
osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP. Toruń 2011
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Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zagrożenia bezpieczeństwa wskazują na konieczność koordynacji działań na
szczeblu rządowym. W związku z tym w Polsce na podstawie ustawy o zarządzaniu
kryzysowym z 1997 r. tworzony jest zintegrowany system zarządzania w sytuacjach
kryzysowych. System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy.
„Jednym ze sposobów minimalizowania skutków kryzysu jest rozsądne
zarządzanie sytuacją kryzysową, w tym fachowa komunikacja w sytuacji kryzysowej
– zarówno wewnętrzna (w ramach organizacji) jak i zewnętrzna (wychodząca poza
organizację). Ważne jest, aby organizacja, którą dotknął kryzys, umiała go rozwiązać, a także aby otoczenie postrzegało ją jako radzącą sobie z wszelkimi
problemami. W wielu branżach i sektorach (lotnictwo, przemysł wydobywczy itd.)
sytuacje kryzysowe należy traktować jako stały stan zagrożenia i być
przygotowanym do odpowiedniego komunikowania się w przypadku ich
zaistnienia.”20
„Zarządzanie sytuacją kryzysową (ang. Crisis Management, CM) dotyczy
zatem zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się
na ewentualne jej zaistnienie. Zidentyfikowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych
zwykle pozwala organizacjom zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich
niekorzystne skutki. Na liście powinno znaleźć się jak najwięcej opcji i powinna być
ona stale aktualizowana.”21
Kierowanie sytuacjami kryzysowymi wiąże się z zapewnieniem przejęcia
kontroli nad sytuacją kryzysową i niedopuszczenie do jej eskalacji i kryzysu. Na
systemem ten składają się dwie struktury: podmiotowa – tworzą ją organa
publiczne, jednostki organizacyjne wraz obywatelami, oraz przedmiotowa –
zadania realizowane przez podmioty w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania
państwa.22
Kluczowym organem w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce jest
powołane w dniu 2 sierpnia 2008 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które
podlega bezpośrednio premierowi. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym
(art. 11 ust. 1), Centrum to zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie
informowania o zdarzeniach, a także zapewnienia obiegu informacji między
krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego.
Dlatego też zadaniem Centrum jest porządkowanie i usprawnianie funkcjonowania
organów, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo, a także zapewnia
skuteczną wymianę informacji nie tylko pomiędzy poszczególnymi resortami, ale
i organami władzy.
W sytuacjach zdarzeń kryzysowych o charakterze krajowym zadaniem
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest zapewnieniem obiegu informacji między:
Radą Ministrów, premierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji,
wojewodą starostą i wójtem.23 Sprawny przepływ informacji między organami
i strukturami władzy odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe ma służyć przede
A. Grzegorczyk, A. Kościańczuk, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (red.) K. Kubiak.
Warszawa 2012, s. 28
21
Ibidem, s. 28
22
Por. J.W. Michniak, Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych, AON. Warszawa 2005,
s. 7
23
Por. art. 11 ust. 2 pkt 8 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym…
20
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wszystkim przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, a w przypadku ich wystąpienia
– skutecznemu usuwaniu ich skutków.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest organizmem ponadresortowym,
którego celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez
poszczególne resorty, a tym samym efektywniejsze wykonywanie zadań z zakresu
zarządzania sytuacją kryzysową oraz sprawne funkcjonowanie organów
administracji publicznej w przypadku stanu nadzwyczajnego.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wskazuje organy właściwe w sprawach
zarządzania kryzysowego oraz określa ich zadania i obowiązki. Istotnym elementem
tego systemu jest planowanie cywilne – proces przygotowania organów administracji
publicznej do działań w sytuacjach kryzysowych poprzez systematyczne
gromadzenie informacji o siłach i środkach niezbędnych do przeciwdziałania
i usuwania skutków zagrożeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest
instrumentem służącym osiągnięciu przez organy administracji publicznej
właściwego poziomu przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych.
Odpowiada także za kształt działań planistycznych zdefiniowanych w ustawie
o zarządzaniu kryzysowym jako „planowanie cywilne”, w tym tworzenie krajowego
planu reagowania kryzysowego oraz koordynację działań z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej.
Zadaniami wojewódzkich, powiatowych i gminnych centrów zarządzania
kryzysowego są: pełnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego (w przypadku centrów gminnych jest to zadanie
fakultatywne), współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje
ratownicze i humanitarne.
W systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, jako organy opiniodawczodoradcze, powołane zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz
odpowiednimi zarządzeniami premiera oraz ministra, wojewody, starosty, a także
wójta burmistrza lub prezydenta miasta są: Rządowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego, Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa, urzędu
centralnego), Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Zespół pracuje w trybie:





standardowym – podczas którego w ramach okresowych spotkań
dokonywane jest opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania
kryzysowego oraz wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej,
a także dokonywana jest ocena występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie
tych zagrożeń;

kryzysowym – podczas którego Zespół pracuje doraźnie lub stale, przygotowuje
propozycje działań i przedstawia wojewodzie wnioski dotyczące wykonania,
zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania
kryzysowego, a także przekazuje do publicznej wiadomości informacje
związane z zagrożeniami.
Do zadań WZZK w szczególności należy:
1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
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2. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie
reagowania kryzysowego;
3. przekazywanie opinii publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego;
5. opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej.
Realizowane w ramach prac zespołów i centrów zarządzania kryzysowego
oceny ujmowane są w odpowiednich dokumentach. Autor poniżej przedstawia
wnioski i oceny na przykładzie województwa wielkopolskiego, które ujęte zostały
w Wojewódzkim Planie Reagowania Kryzysowego, opracowanym na podstawie
zarządzenia wojewody, art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego
zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji
Kryzysowej i ich funkcjonowania, tzw. Plan Reagowania Kryzysowego
Województwa.
Głównym celem Planu Reagowania Kryzysowego Województwa jest
zapewnienie obywatelom ochrony przed ewentualnymi skutkami sytuacji
kryzysowej, w tym np. awarii i katastrof. Plan ten nie tylko ujmuje zagrożenia, ale
przede wszystkim opisuje procedury postępowania poszczególnych jednostek
organizacyjnych w sytuacji występowania zagrożeń. Plan w tym zakresie zawiera:
1. ocenę stanu zagrożenia województwa;
2. sposoby reagowania podmiotów szczebla wojewódzkiego na sytuacje
kryzysowe;
3. ogólną procedurę działań podejmowanych na szczeblu wojewódzkim
w fazach reagowania i odbudowy;
4. szczegółowe procedury specjalistyczne dotyczące postępowania jednostek
organizacyjnych i instytucji szczebla wojewódzkiego w sytuacjach
występowania wytypowanych zagrożeń;
5. bilans sił i środków szczebla wojewódzkiego i możliwości ich wykorzystania
w procesie reagowania kryzysowego.24
Przedsięwzięcia zaplanowane w PRKWW stanowią inspirację i podstawy
planowania działań poszczególnych służb, inspekcji i straży, w sytuacjach
określonych w ustawie o stanie klęski żywiołowej, które wymagają podjęcia
odpowiednich przedsięwzięć, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz
specjalistycznych służb i formacji działających pod jednym kierownictwem
(wojewody, starosty, burmistrza).
Ustalenia Planu Reagowania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego,
w zakresie systemów łączności, ostrzegania i alarmowania ludności, obiegu
informacji, organizacji monitorowania oraz szczegółowych rozwiązań w integralnych
planach specjalistycznych narzucają określone rozwiązania dla szczebla
powiatowego i gminnego.
Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego wcielony jest w życie
w następujących przypadkach i w zakresie:


24

po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa
w pełnym zakresie;

Por. http://wzk.poznan.uw.gov.pl z dnia 17.02.2009 r.
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w sytuacji wystąpienia znamion klęski żywiołowej na terenach województwa
– w ograniczonym zakresie;

w innych sytuacjach nie będących klęską żywiołową, a wymagających
skoordynowanych działań – w zakresie zdefiniowanym w planach
i procedurach szczegółowych będących elementem przyjętego planu:
1) Wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń
radiacyjnych;
2) Plan operacyjny ochrony przed powodzią;
3) Plan postępowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego i epidemii
oraz zwalczania bioterroryzmu.
Jak wynika z przytoczonego dokumentu, przyczynami powstawania zagrożeń dla
zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska naturalnego o niewielkich rozmiarach
na znacznym obszarze – na przykładzie województwa wielkopolskiego mogą być:
katastrofy naturalne i awarie techniczne mogące być przyczyną wprowadzenia stanu
klęski żywiołowej, szczególne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, w tym
spowodowane działaniami terrorystycznymi, mogące być przyczyną wprowadzenia
stanu wyjątkowego, zewnętrzne zagrożenie państwa, w tym spowodowane
działaniami terrorystycznymi, mogące być przyczyną wprowadzenia stanu
wojennego.
Dokonując analizy poszczególnych zagrożeń, najbardziej realnych i mających
potencjalnie największe negatywne skutki, określono, że najbardziej prawdopodobne
są: powodzie, epidemie, skażenia radiologiczne, akty terroru, zbiorowe zakłócenia
porządku publicznego, kryzysy polityczno-militarne.
Analiza zagrożeń ujętych w tym dokumencie pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Istnieje potrzeba opracowania w wojewódzkim planie reagowania
kryzysowego szczegółowych procedur postępowania na zagrożenia
powodziowe, radiologiczne i epidemię ludzką, które umożliwią podjęcie
skutecznych i skoordynowanych działań ograniczających negatywne skutki
tych zagrożeń dla mieszkańców województwa.
2. Na pozostałe zagrożenia lub zagrożenia niezidentyfikowane w planie istnieje
potrzeba opracowania procedury ogólnej działań Zespołu w sytuacjach klęski
żywiołowej.
3. Ze względu na uregulowania prawne i specyficzny charakter działań sił
i środków sił zbrojnych istnieje potrzeba opracowania odrębnej procedury,
będącej integralną częścią Planu Reagowania Kryzysowego Województwa
Wielkopolskiego.
System zarządzania w organizacjach państwowych należy niewątpliwie do
struktur hierarchicznych, opartych na systemie poleceń służbowych, w którym
polecenie przełożonego jest przekazywane poprzez ogniwa pośrednie do
wykonawców. Taki system pozwala na uruchomienie w krótkim czasie całego
potencjału wytypowanych organizacji.
Aktualnie działania antykryzysowe prowadzą służby, staże, inspekcje
i pogotowia. Pomoc w usuwaniu skutków kryzysu mogłyby opierać się na zasadzie
współpracy z instytucjami państwowymi.
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Powszechnie przyjmuje się, że zarządzanie w sytuacjach kryzysowych można
podzielić na cztery podstawowe etapy: zapobiegania, przygotowania, reagowania,
odbudowy. Wymienione etapy, szczegółowo opisuje R. Jakubczak. 25
Analizując kolejno: „zapobieganiem określa się te działania, które eliminują lub
redukują możliwość wystąpienia zagrożenia i mogą ograniczyć jego skutki. Są to
następujące działania: analiza zagrożeń oraz ich ocena oddziaływania na
społeczeństwo i środowisko; prognozowanie strat i zniszczeń; działania legislacyjne,
racjonalne planowanie zagospodarowania przestrzennego; planowanie budżetowe;
określenie planu działań zapobiegawczych (planowanie strategiczne), zasad kontroli
i nadzoru.”26
Następny etap „przygotowanie to ta część przedsięwzięć zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, której celem jest zaplanowanie reakcji na
urzeczywistniane zagrożenia oraz organizacyjne spotęgowanie zasobów sił
i środków dostępnych i niezbędnych do skutecznego reagowania. Działania
zaliczane do tego etapu to: opracowanie planów reagowania oraz planów
operacyjnych działań ratowniczych, organizacja i zapewnienie funkcjonowania
centrów zarządzania kryzysowego; organizacja i zapewnienie funkcjonowania
systemów łączności, monitoringu zagrożeń, ostrzegania i alarmowania; tworzenie
baz magazynowych; tworzenie baz danych; tworzenie i doskonalenie służb
ratowniczych i rezerw; edukacja i szkolenie społeczeństwa oraz organów
zarządzających i koordynatorów; tworzenie procedur specjalnych, np. zwracania się
o pomoc, stosowania przymusu prawnego, ograniczeń praw i wolności ludności,
ograniczenia działalności organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych;
kształtowanie opinii społecznej w celu akceptacji ponoszonych kosztów; ciągłe
aktualizowanie elementów na podstawie wniosków uzyskanych z obserwacji
i doświadczeń własnych.”27
Kolejny, ważny etap zarządzania w sytuacjach kryzysowych to reagowanie.
R. Jakubczak podaje, iż jest to „zespół przedsięwzięć podejmowanych po wykryciu
symptomów zagrożenia (lub wstąpienia katastrofy) ponad poziom przyjęty i uznany
za bezpieczny dla organizacji lub jednostki administracyjnej państwa.
Do podstawowych działań tego etapu zalicza się: uruchomienie procesu ciągłego
informowania (powiadamiania) wszystkich elementów organizacyjnych biorących
udział w reagowaniu kryzysowym; uruchomienie elementów systemu ostrzegania
i alarmowania oraz samoobrony ludności; uruchomienie ciagłego procesu
informowania
ludności;
uruchomienie
sił
ratowniczych;
uruchomienie
zaplanowanych procedur aktualizacja przygotowanych planów działania zgodnie
z zaistniałą sytuacją (np. ewakuacji ludności, zwierząt hodowlanych, mienia);
neutralizacja ognisk zagrożeń; organizacja samopomocy społecznej (m.in. udział
organizacji pozarządowych); uruchomienie działań ochrony psychologicznej ludzi;
organizacja tymczasowych (doraźnych) warunków do przetrwania ludności
poszkodowanej”.28
Wreszcie następuje etap końcowy, a mianowicie odbudowa, a więc „zespół
działań, mających na celu przywrócenie stanu sprzed pojawienia się sytuacji
R. Jakubczak, Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek
i studentów. Warszawa 2003, s. 394
26
Ibidem, s. 395
27
Ibidem, s. 395
28
Ibidem, s. 396
25
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kryzysowej (kryzysu), a ponadto takie umocnienie infrastruktury, by była ona mniej
wrażliwa na kolejne zagrożenia.” Następują na tym etapie takie działania jak:
„szacowanie szkód; pomoc ludności (leczenie i rehabilitacja, wypłata odszkodowań,
informowanie o prawach i obowiązkach); odtwarzanie zdolności służb ratowniczych;
uzupełnianie zapasów; odbudowa i przywracanie sprawności infrastruktury; nowe
inicjatywy legislacyjne; zwiększenie sprawności administracji; rozliczenie kosztów
wynikających ze zobowiązań; podsumowanie i opracowanie wniosków z działań,
zebranie i opracowanie ich dokumentacji (sprawozdania, raporty, meldunki, itp.).”
Podsumowanie
Profesjonalizacja polskiej armii oraz zmieniające się środowisko
bezpieczeństwa, w tym zmniejszenie poziomu zagrożenia konfliktu zbrojnego
w obronie suwerenności bytu narodowego, wymuszają zwrócenie szczególnej uwagi
na zagrożenia wynikające z klęsk, awarii oraz katastrof przemysłowych
i ekologicznych. Potencjał techniczny i osobowy, jakim dysponuje armia, może także
być wykorzystywany do działań związanych ze zwalczaniem skutków sytuacji
kryzysowych.
Za ograniczanie i usuwanie skutków kryzysu odpowiedzialne jest Centrum
Zarządzania Kryzysowego, odpowiednio na poziomie gminy, powiatu, województwa
lub w skali ogólnokrajowej, które do swojej dyspozycji posiadają odpowiednie
instytucje państwowe, takie jak: Straż Pożarna, Policja, Siły Zbrojne oraz
odpowiednie inne służby publiczne, a także potencjał obywatelski organizacji
pozarządowych.
Streszczenie
Prezentowany artykuł przedstawia zagadnienie możliwości działania Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysu. Autor przytacza podstawy funkcjonowania wojska
w czasie pokoju. Przybliża także istotę sytuacji kryzysowej wraz
z wyszczególnieniem zadań SZ RP w sytuacjach kryzysowych, w których
partycypować będą mogły FOOM w ramach ewentualnego wsparcia (co jest
przedmiotem badań autora). Ponadto omawia system zarządzania kryzysowego
w Polsce.
Słowa klucze: sytuacja kryzysowa, siły zbrojne, zarządzanie kryzysowe, firmy
ochrony osób i mienia
Summary
This article presents the question of the possibility of action the Polish Armed
Forces in times of crisis. The author cites the base of operation of the army in time
of peace and highlights the essence of the crisis and detailing the tasks of the Polish
Armed Forces in crisis situations, in which FOOM may participate with the eventual
support (which is the subject of the author's research). In addition, article discusses
the crisis management system in Poland.
Key words: crisis situation, the armed forces, crisis management, protection
of persons and property
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PREZYDENCJA LITEWSKA – PRÓBA OCENY

1. Prezydencja Litwy po irlandzkim przewodnictwie w UE
Przygotowania do objęcia przez Litwę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
szeroko były komentowane, zarówno przez polityków europejskich, jak
i komentatorów politycznych. Większość wypowiedzi ocennych wskazywało, że
Wilno ma szanse – przez okres sześciomiesięcznego zarządzania Unią – odegrać
istotną rolę w procesie wychodzenia Europy z kryzysu gospodarczego.
Pokładano duże nadzieję w prężnym, otrząsającym się z kryzysu państwie
litewskim. Była to przecież pierwsza prezydencja unijna państwa z obszaru byłego
Związku Radzieckiego. Jednocześnie Litwa znalazła – w ramach prezydencji
rotacyjnej – w trio państw, tj. z Irlandia i Grecja, wśród których – wydawało się – że
wzbudza największe zaufanie polityczne i gospodarcze decydentów w Brukseli.
W porównaniu do tych państw Litwa była wówczas postrzegana jako prymus
w wychodzeniu z kryzysu europejskiego. I choć rozwój na poziomie 2,2% PKB nie
można było uznać za w pełni satysfakcjonujący, to jednak w zestawieniu z wynikami
gospodarek irlandzkiej (0,3% PKB) i greckiej (-4,0% PKB) Litwa wypadała
rzeczywiście korzystnie.1
Wyniki gospodarki litewskiej w 2013 r. wskazywały na dość skuteczną walkę
Wilna z kryzysem, choć mogło martwić utrzymujące się wysokie bezrobocie wśród
Litwinów (ponad 11%), w państwie liczącym niecałe 3 mln mieszkańców. Co prawda
widoczny był postępujący spadek bezrobocia na Litwie, jednakże miał on charakter
wyraźnie ekstensywny, ponieważ wynikał głównie z emigracji zarobkowej młodych
Litwinów.
Z wypowiedzi polityków litewskich, przed przejęciem przewodnictwa unijnego,
można było wywnioskować, że pomimo wielu trudności gospodarczo-społecznych
zarówno Litwy, jak i całej Europy, priorytetem dla Wilna pozostaje jak najszybsze
wejście do strefy euro w niedalekiej perspektywie, tj. do 2015 r.2 Stąd też
determinacja Litwy w walce z kryzysem znalazła swoje odzwierciedlenie w agendzie
prezydencji.3
Przez ostatnie 20 lat swojej niepodległości, ta była postradziecka republika,
dokonała ogromnego wysiłku na rzecz zintegrowania się z Europą Zachodnią. Obok
Łotwy i Estonii Litwa musiała przezwyciężyć dominację rosyjską w sferze politycznej,
ale przede wszystkim gospodarczej. Tym samym jej pozycja geopolityczna
i dotychczasowa determinacja prozachodnia była oceniana przez państwa „starej”
Unii bardzo wysoko. Wejście do UE i możliwość uczestniczenia w procesie
integracyjnym otworzyło polityce litewskiej nowe perspektywy rozwoju. Z kolei
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00
115 (pobrano 3.12.2013 r.)
2
L. Gregl, M. J. Tomaszczyk, Wybrane aspekty litewskiej prezydencji w Radzie w II połowie 2013 roku.
Biuletyn Instytut Zachodniego. 2013, nr 137
3
K. Dudzińska, A. Gostyńska, Prezydencja Litwy w Radzie UE: wzrost znaczenia współpracy regionalnej
(w:) Biuletyn PISM nr 69 z dn. 01.07.2013 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2013

100

prezydencja, czyli przewodnictwo unijne, było szansą do zaistnienia w wielkiej
polityce europejskiej i wpływu na jej kierunki działania.
Litwa przystępowała do realizacji prezydencji z określonym planem politycznogospodarczym, w którym najważniejszymi postulatami były:
 stabilizacja unijnych finansów (w tym stworzenie unii bankowej – jednolity
nadzór bankowy);
 bezpieczeństwo
energetyczne
(głównie:
realizacja
III
pakietu
energetycznego, likwidacja „wysp energetycznych”);
 wzmocnienie współpracy z programem Partnerstwa Wschodniego;
 efektywne zarządzanie kontrola granic UE. 4
Hasłem litewskiej prezydencji była „Wiarygodna, rozwijająca się i otwarta
Europa”.
Priorytety zostały podzielone na trzy części: wiarygodna Europa („Credible
Europe”), wzrastająca (rozwijająca się) Europa („Growing Europe”) i otwarta Europa
(„Open Europe”).5 Pierwszy zakres tematyczny dotyczył wiarygodności
ekonomicznej, która miała być zapewniona poprzez określenie sposobu
zarządzania gospodarką stabilizującą sytuację finansową i gospodarczą UE.
Wzrastająca Europa dotyczyła działań na rzecz wzmacniania rynku wewnętrznego
poprzez rozwój ekonomiczny oraz poprawę poziomu zatrudnienia. Rozwój Europy
miał być oparty na innowacyjności i badaniach, rozwoju rynku digitalnego,
energetycznego oraz rozbudowanej sieci energetycznej do końca 2015 r. Z kolei
otwarta Europa była definiowana na trzech płaszczyznach, tj. Partnerstwo
Wschodnie (w tym proces rozszerzania UE), europejska polityka bezpieczeństwa
granic i wewnętrzna polityka energetyczna (likwidacja „wysp energetycznych”) oraz
wolny handel z USA, Japonią oraz Kanadą.
W wystąpieniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego prezydent Litwy
Dalia Grybauskaite lapidarnie ujęła priorytety prezydencji litewskiej jako walkę
z bezrobociem w UE (zwłaszcza wśród młodzieży), likwidację tzw. wysp
energetycznych oraz dalsze prace nad unią bankową.6
O jakości i efektywności działań w ramach przewodnictwa unijnego Litwy
decydowały – w dużej mierze – wyniki prezydencji irlandzkiej. Przede wszystkim
chodziło o uzgodnienie siedmioletniego budżetu unijnego, zwanego Wieloletnimi
Ramami Finansowymi UE. W tej sprawie Dublin koordynował negocjacje pomiędzy
Radą Europejską, Komisja Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Przy
konstruktywnym wsparciu Irlandii udało się zakończyć proces wstępnego
uzgadniania budżetu na 2014 r. oraz uzgodniono budżet wieloletni na okres 20142020 poprzez zawarcie porozumienia z Parlamentem Europejskim.7 Wypracowanie
tego porozumienia oraz stworzenie warunków do dalszych negocjacji w zakresie
doprecyzowania zasad finansowania w UE w latach 2014-2020 (w tym 2014 r.) było
W ramach prezydencji Litwa planowano: 1500 posiedzeń różnego szczebla, ponad 200 imprez, ponad
20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12 – parlamentarnych, około 70 spotkań
grup roboczych. Zob. Grybauskaite: priorytety prezydencji Litwy – energetyka i bezrobocie,
http://www.rp.pl/artykul/1025877.html (pobrano 9.12.2013 r.)
5
Programme of The Lithuanian Presidency of The Council of The European Union 1 July to 31 December
2013, http://www.eu2013.lt/en/ (pobrano 2.12.2013 r.)
6
Grybauskaite: priorytety prezydencji Litwy – energetyka i bezrobocie, http://www.rp.pl/artykul/
1025877.html (pobrano 9.12.2013
7
http://www.eu2013.ie/de/irland-die-prasidentschaft/über-die-eu-präsidentschaft/ergebnisbericht/
(pobrano 30.11.2013 r.)
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punktem wyjścia do działań nowej prezydencji, która musiała skupić się na
kazuistycznej legislacji oraz organizacji negocjacji okołobudżetowych, ponieważ nie
uzgodniono np. ok. 70 aktów określających sposób finansowania polityk
sektorowych w ramach nowej perspektywy finansowej.8
2. Uwarunkowania prezydencji litewskiej – znaczenie mniejszych państw
w czasie kryzysu europejskiego
W 2013 r. sytuacja w Unii Europejskiej determinowana była ponad 5-letnim
kryzysem gospodarczym, który wytracał swój impet, choć nadal był wyraźnie
odczuwalny w państwach unijnych. Recesja w Eurolandzie była największym
problemem Brukseli. Stąd wszystkie poczynania państw unijnych nakierowane były
na walkę ze skutkami kryzysu oraz działaniami na rzecz wzrostu gospodarczego.
W takiej sytuacji rosła rola i znaczenie polityczne państw, tzw. jądra europejskiego,
w tym przede wszystkim Niemiec, które starały się zmonopolizować zasady
zarządzania polityczno-ekonomicznego UE oraz samodzielnie decydować
o wektorach polityki europejskiej. W konsekwencji spłaszczały się możliwości
mniejszych państw europejskich oddziaływania i wpływu na sytuację polityczną
i gospodarczą sąsiednich państw, a tym bardziej całej Unii Europejskiej.
Jednakże w procesie globalizacji a zarazem światowego kryzysu
umiędzynarodowienie problemów połączone z konsolidacją interesów w strukturach
ponadnarodowych było szansą na adekwatne i bezpieczne przygotowanie się na
ewentualne wstrząsy gospodarcze i radzenie sobie z istniejącymi już problemami.
Stąd uczestnictwo w takich projektach było i jest ogromną szansą – zwłaszcza dla
państw mniejszych – na udział w korzyściach ekonomicznych-politycznospołecznych oraz w wyznaczaniu wektorów polityki europejskiej czy też światowej.
Dzisiaj – pomimo wielu zawirowań polityczno-ekonomicznych – gwarancją
stabilności jest – mimo wszystko – dalej Unia Europejska – z jednej strony
stwarzająca polityczne struktury i mechanizmy solidarnościowe, z drugiej promująca
indywidualizm polityczny (nie egoizm) w ramach wyznaczonych prawnie zasad
politycznych. Należy zauważyć, że ponadnarodowość – paradoksalnie – jest dla
wielu państw szansą na zaistnienie i możliwości rozwoju w UE. Takim elementem
wzmacniającym mechanizmy współodpowiedzialności i współuczestnictwa są
rotacyjne prezydencje unijne. Większość analityków sceny europejskiej jest
zgodnych, że dzisiejsza prezydencja unijna ma przede wszystkim charakter
techniczno-biurokratyczny, organizacyjny oraz koordynacyjny. 9 Tym samym główny
nacisk położony jest na jej rolę negocjacyjną oraz koncyliacyjną. Bez wątpienia
o znaczeniu i sile prezydencji decyduje pozycja danego państwa w UE oraz jej
możliwości realizacji określonej agendy. Jednakże sam fakt uczestnictwa i czerpania
profitów polityczno-ekonomicznych jest już swego rodzaju wartością dodaną. Stąd
ten okres 6-miesięcznego przewodnictwa każde państwo stara się wykorzystać
w dwojaki sposób: z jednej strony realizować konsekwentnie kolejne zamierzenia
unijne, ale z drugiej strony zabezpieczać swoje interesy narodowe.
Program prezydencji zarówno Irlandii, a następnie Litwy był komplementarnym
systemem zadań narodowo-europejskich. Irlandia realizując w ramach agendy
K. Dudzińska, A. Gostyńska, Prezydencja Litwy w Radzie UE: wzrost znaczenia współpracy regionalnej
(w:) „Biuletyn PISM” nr 69 z dn. 01.07.2013 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2013
9
L. Gregl, M. J. Tomaszczyk, Wybrane aspekty litewskiej prezydencji w Radzie w II połowie 2013 roku
(w:) „Biuletyn Instytut Zachodniego”. 2013, nr 137
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działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej w UE, jednocześnie
przebudowywała swoją gospodarkę, wsparta notabene znaczącą pożyczką unijną
i MFW w wysokości 85 mld euro w 2010 r.10 W przypadku Litwy na uwagę zasługuje
podejście holistyczne, tzn. determinacja będąca implikacją sytuacji geopolitycznej
(sąsiedztwo Rosji i Białorusi) – „wyspa energetyczna”, wsparta ambicjami
w kształtowaniu polityki wschodniej Unii. A z drugiej strony znaczący nacisk Wilna
na elementy polityki antykryzysowej wewnątrzpaństwowej i europejskiej, tj. walka
z bezrobociem, wzrost gospodarczy, perspektywy rozwojowe.
W tym kontekście należy rozważać efektywność samej prezydencji litewskiej.
Poza czynnikami o charakterze endogenicznym decydujących o mobilności państwa
w ramach systemu państwowego oraz europejskiego, istotniejszymi wydają się
przede wszystkim czynniki egzogeniczne w dużej mierze niezależne od działań
państwa zainteresowanego.
Wysoka ocena Brukseli w stosunku do Wilna wśród 28 państw unijnych, choć
niekwestionowana, w kontekście kolejnych faz kryzysu okazała się drugorzędna
ze względu na hegemonię państw twardego jądra unijnego. Oznaczało to tyle, że
rola państw mniejszych w polityce europejskiej, zwłaszcza w ówczesnej sytuacji
politycznej i gospodarczej UE, była dużo skromniejsza, głównie z powodu obecnego
kryzysu gospodarczego oraz bezpośredniego zaangażowania Niemiec w walkę
ze skutkami tegoż kryzysu Europie. Stąd prezydencja litewska pomimo ambitnych
założeń programowych, była uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych:
 stanowiska Niemiec oraz koncepcji niemieckiej polityki europejskiej (w tym
wschodniej);
 rosyjskiej polityki wobec Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście
polityki energetycznej, Partnerstwa Wschodniego, polityki wobec Ukrainy;
 presji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego (maj 2014 r.)
 skutków kryzysu gospodarczego w Europie. 11
Wilno chciało wykorzystać 6-miesięczny okres na wzmocnienie swojej pozycji
w Europie Wschodnie, głównie w wymiarze gospodarczym, tj. zacieśnienia
stosunków z Białorusią oraz stworzenia warunków na pełną realizację III pakietu
energetycznego mającego służyć demontażowi tzw. „wysp energetycznych”, czyli
dążenia do uniezależnienia od rosyjskich surowców energetycznych.
3. Partnerstwo Wschodnie – najważniejszym priorytetem litewskiej
prezydencji
W ramach założenia programowego „Otwarta Europa” politycy litewscy
podkreślali, że ukoronowaniem przewodnictwa Wilna w UE będzie szczyt
Partnerstwa Wschodniego oraz podpisanie umowy stowarzyszeniowej, przede
wszystkim, z Ukrainą. Oznaczało to, że Litwa traktowała bardzo poważnie
zaangażowanie się w politykę wschodnią realizowaną w ramach Partnerstwa
Wschodniego. Jednakże w wypowiedziach Wilna trudno było się doszukać
konkretnej, własnej „mapy drogowej” działań na rzecz skutecznej realizacji
Partnerstwa Wschodniego. Wypracowane przed prezydencją litewską założenia do
Irlandia może zrezygnować z pomocy UE i MFW, „Puls Biznesu”, http://www.pb.pl/3369522,
60684,irlandia-moze-zrezygnowac-z-pomocy-ue-i-mfw (pobrano 7.12.2013 r.)
11
L. Gregl, M. J. Tomaszczyk, Wybrane aspekty litewskiej prezydencji w Radzie w II połowie 2013 roku
(w:) „Biuletyn Instytut Zachodniego”. 2013, nr 137
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realizacji w 2013 r. w ramach Partnerstwa, tj. umowa stowarzyszeniowa z Ukraina,
parafowanie umów stowarzyszeniowych z Armenią, Gruzja i Mołdawią, były tylko
kontynuacją wcześniej wypracowanych unijnych koncepcji działań na tym polu.
Wydaje się, że przekonanie o mocy sprawczej planów Partnerstwa całkowicie
zasłoniło Litwie realne możliwości ich realizacji, w kontekście zdecydowanej, wręcz
agresywnej polityki Rosji, nie tylko wobec Ukrainy, ale również Wilna.12 Przekonanie
o mogących pojawić się problemach, które Litwa głównie upatrywała w polityce
Moskwy, nie były – niestety – asumptem dla Wilna do refleksji nad scenariuszem
uprawdopodabniającym fiasko stowarzyszenia Ukrainy z UE. Wręcz przeciwnie –
z wypowiedzi z 19 sierpnia 2013 r. ministra spraw zagranicznych Litwy Linas
Linkevičius wynikało, że co prawda mogą pojawić się trudności na drodze do
podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą oraz parafowania umów
stowarzyszeniowych z Armenią, Gruzją i Mołdawią, to jednak uda się zrealizować
założenia Partnerstwa Wschodniego na 2013 r. 13 W podobnym tonie wypowiedziała
się prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė na spotkaniu z przewodniczącym Komisji
Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmarem Brokiem w dniu
6 września 2013 r.14 Pomimo zdecydowanych zapowiedzi i deklaracji
najważniejszych polityków litewskich na temat najbliższych celów Partnerstwa
Wschodniego odnieść można było jednak wrażenie, że:
 oprócz przyjętego standardowego planu działań brak było konkretnej
inicjatywy litewskiej w zakresie polityki wschodniej UE, czyli większej
aktywności i nowych pomysłów na tym polu niż przewidywał
dotychczasowy przyjęty model działań;
 wsparcie UE dla działań litewskich miało charakter wyłącznie
deklaratoryjny, werbalny, czyli sprowadzało się do dyplomatycznej krytyki
Rosji oraz retoryki dyplomatycznej w stosunku do wahającej się Ukrainy. 15
W konsekwencji Litwa podążała cały dość bierną ścieżką obranego unijnego
kursu w polityce Partnerstwa Wschodniego głównie krytykując na polu
dyplomatycznym politykę rosyjską ws. Ukrainy. W dniu 19 października 2013 r.
minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius zaapelował do Moskwy
o „szanowanie sąsiadów oraz ich suwerennych decyzji”.16 Było to spowodowane
agresywna polityką celną Rosji wobec nie tylko Ukrainy, ale również Litwy. Konflikt
12

Zob. Partnerstwo Wschodnie. Bieg z przeszkodami, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/16398partnerstwo-wschodnie-bieg-z-przeszkodami (pobrano 16.12.2013 r.)
Według informacji przekazanych przez szefa MSZ Litwy Linasa Linkevičiusa w piśmie do Catherine
Ashton – przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa od 30 sierpnia na granicy
z Rosją drobiazgowo były sprawdzane samochody osobowe z litewską rejestracją, a od 11 września
rosyjscy funkcjonariusze straży granicznej zaczęli również szczegółowo sprawdzać ładunki wwożone
z Litwy. Wg. szefa dyplomacji litewskiej takie działania Rosji wpływają negatywnie na konkurencyjność
systemu transportowo-handlowego i Litwy, i UE. Rosja dyskryminuje. Linkevičius prosi o interwencję
instytucji
unijnych,
http://www.l24.lt/pl/polityka/item/17961-rosja-dyskryminuje-linkevicius-prosi-ointerwencje-instytucji-unijnych (pobrano 15.12.2013 r.)
13
Partnerstwo Wschodnie. Bieg z przeszkodami. http://www.l24.lt/pl/polityka/item/16398-partnerstwowschodnie-bieg-z-przeszkodami (pobrano 16.12.2013 r.)
14
Grybauskaitė: decydujący czas dla Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo Wschodnie. Bieg
z przeszkodami. http://www.l24.lt/pl/polityka/item/16398-partnerstwo-wschodnie-bieg-z-przeszkodami,
(pobrano 16.12.2013 r.)
15
UE zaostrza krytykę wobec Rosji, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/17685-ue-zaostrza-krytyke-wobecrosji (pobrano 17.12.2013 r.)
16
Linkevičius do Rosjan: szanujcie sąsiadów, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/19775-linkevicius-dorosjan-szanujcie-sasiadow (pobrano 18.12.2013 r.)
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dyplomatyczny, który wybuchł na linii Wilno – Rosja we wrześniu 2013 r.,
spowodowany był wzmożonymi kontrolami celnymi produktów litewskich
wwożonych na teren Federacji Rosyjskiej. Stosunki litewsko-rosyjskie uległy
dalszemu ochłodzeniu po wprowadzeniu w dniu 7 października 2013 r. przez Rosję
embarga na produkty mleczne z Litwy.
Wprowadzenie embarga strona rosyjska (główny lekarz sanitarny Federacji
Rosyjskiej) uzasadniała wykryciem w litewskich produktach mlecznych drożdży,
pleśni i bakterii E-coli.17 Sprawa miała charakter rozwojowy, ponieważ już w drugiej
połowie września br. rosyjskie służby sanitarne wzmogły kontrole wyrobów
mlecznych z Litwy argumentując to zastrzeżeniami, co do ich jakości. Działania
Moskwy były bardzo dotkliwe dla Wilna, ponieważ aż 85% swoich wyrobów
mlecznych Litwa eksportowała do Rosji. 18
Sprawa embarga była omawiana w rozmowie telefonicznej premiera Litwy
Algirdasa Butkevičiusa z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem w dniu 30
października 2013 r. Z komunikatu prasowego wynikało dość lakonicznie, że
Moskwa jest gotowa do szybkiego załatwienia tej sprawy. Ewidentne naciski
gospodarcze Moskwy zarówno na Kijów, ale również na Wilno zmierzały do
zniechęcenia tych państw w zakresie realizacji celów Partnerstwa Wschodniego.
Przy wsparciu deklaratoryjnym Brukseli Litwa konsekwentnie reprezentowała
krytyczne stanowisko UE wobec działań Rosji wobec państw postradzieckich.
Przedstawiciele władz litewskich cały czas podkreślali, że jest jeszcze duża
szansa, aby na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29
listopada udało się podpisać porozumienie z Ukrainą. Wilno zdawało sobie sprawę,
że w wyniku nacisków rosyjskich na Kijów, głównie poprzez instrumenty celne,
sprawa stowarzyszenia Ukrainy oddala się. Oznaczało to również, że trudno będzie
mówić o zadowalającym efekcie politycznym szczytu wileńskiego, gdy nastąpi
zaparafowanie umów stowarzyszeniowych wyłącznie z Mołdawią i Gruzją. Jak
można się było spodziewać wyniki szczytu nie były do końca satysfakcjonujące,
a tym bardziej trudno mówić o sukcesie dyplomacji litewskiej, co najmniej z trzech
powodów:
 Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej z UE, a parafowanie
umowy z Ukrainą o wspólnej przestrzeni lotniczej było raczej formą
kompensacji porażki na polu stowarzyszeniowym Ukrainy;
 parafowanie umów stowarzyszeniowych z Mołdawia i Gruzją (obejmujące
porozumienia o strefie wolnego handlu), choć miało istotne znaczenie
polityczne, to jednak nie dawało gwarancji, że te państwa w niedalekiej
przyszłości – np. pod wpływem Rosji – nie zmienią zdania.
Dlatego wszelkimi sposobami uczestnicy Szczytu w postaci figur retorycznych
próbowali zastąpić słowo porażka, czymś bardziej budującym i optymistycznym.
Stąd prezydent Litwy podkreślała, że parafowanie umów z Mołdawią i Gruzją jest
dowodem na to, że Partnerstwo Wschodnie skutecznie działa. Z kolei szef polskiej
dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że w ramach Partnerstwa Wschodniego
działa zasada „więcej za więcej”. Z pewności sukcesem w wymiarze moralnym
Kreml traci cierpliwość względem Wilna i Kijowa, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/19452-kreml-tracicierpliwosc-wzgledem-wilna-i-kijowa (pobrano 18.12.2013 r.)
18
Rosja wprowadziła embargo na import produktów mlecznych z Litwy, http://wiadomosci.
onet.pl/swiat/rosja-wprowadzila-embargo-na-import-produktow-mlecznych-z-litwy/nv5wf
(pobrano 19.12.2013 r.)
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można uznać obecność na szczycie Partnerstwa Wschodniego kanclerz Niemiec
Angeli Merkel, prezydenta Francji Francois Hollande, czy premiera Wielkiej Brytanii
Davida Camerona.19 Nie mogło to jednak przysłonić zbyt defensywnej polityki
wschodniej, nie tylko dyplomacji litewskiej, ale przede wszystkim unijnej.
Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że w tej dyplomatycznej grze nerwów
niekwestionowanym zwycięzcą została Moskwa.
Przedstawiciele władz litewskich zdawali sobie sprawę, że sprawa Ukrainy
w kontekście zbliżenia tego państwa do struktur unijnych jest bardzo trudna, a próby
wspierania – dość nieudolne – opozycji na kijowskim Majdanie, m.in. przez
przewodnicząca litewskiego Sejmu Loreta Graužinienė już w dniu 26 listopada 2013
r.,20 czy też potępienia użycia siły przeciwko demonstrantom w centrum Kijowa przez
ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa w dniu 30 listopada br., poza
wymiarem czysto symbolicznym, nie miały już praktycznie żadnego znaczenia. 21
4. Stosunki polsko-litewskie a prezydencja litewska
Próbując ocenić relacje na linii Warszawa – Wilno w okresie prezydencji
litewskiej należy na problem spojrzeć co najmniej w trzech obszarach:
 oficjalnych deklaracji i wypowiedzi oficjeli obu państw;
 pozycji mniejszości polskiej na Litwie;
 zakresu wspólnych działań.
Bez wątpienia na zakres oraz jakość współpracy pomiędzy Polska a Litwą
w czasie prezydencji litewskiej rzutowała sprawa mniejszości polskiej na Litwie. Jak
podkreślali przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych katalog
niezałatwionych kwestii ciągnął się od czasu podpisania traktatu polsko-litewskiego
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy w 1994 r., a dotyczył:
możliwości używania polskiej pisowni w przypadku nazwisk oraz nazw
topograficznych, istnienia szkolnictwa polskiego na Litwie oraz realizacji zwrotu
ziemi jej prawowitym polskim właścicielom.22 W 2013 r. Polska konsekwentnie
domagała się od Wilna załatwienia palących spraw mniejszości polskiej.
Jednocześnie starając się kwestie mniejszości polskiej przenieść na poziom
wspólnych inicjatyw gospodarczych w zakresie połączeń drogowych, kolejowych
i energetycznych, co najdobitniej wyraził w swoim expose w Sejmie RP w dniu 20
Dobiegł końca III Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/22504dobiegl-konca-sie-iii-szczyt-partnerstwa-wschodniego-w-wilnie (pobrano 18.12.2013 r.)
Graužinienė w Kijowie: Litwa może być mostem pomiędzy Ukrainą a UE, http://www.l24.lt/pl/
polityka/item/22316-grauziniene-w-kijowie-litwa-moze-byc-mostem-pomiedzy-ukraina-a-ue
(pobrano 18.12.2013 r.)
21
MSZ Litwy potępia użycie siły przeciwko demonstrantom na Ukrainie, http://www.l24.lt/
pl/polityka/item/22545-msz-litwy-potepia-uzycie-sily-przeciwko-demonstrantom-na-ukrainie
(pobrano 20.12.2013 r.)
22
W dniu 24 lipca 2013 r. wiceminister spraw zagranicznych Polski Henryka Mościcka-Dendys
przedstawiła posłom-członkom sejmowej komisji spraw zagranicznych informacje nt. stosunków polskolitewskich stwierdzając m.in.: „Polacy na Litwie od wielu lat borykają się z tymi samymi problemami: nie
mają możliwości stosowania podwójnych – polskich i litewskich – nazw ulic i miejscowości w regionach,
które zamieszkują oraz oryginalnej pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach; mają problemy
ze szkolnictwem polskim, a także ze zwrotem ziemi w Wilnie i w miejscowościach podwileńskich, której
prawowitymi właścicielami w większości byli nasi rodacy”. Zob. Za PAP: Polskie MSZ o sytuacji polskiej
mniejszości na Litwie, „Kurier Wileński”, http://kurierwilenski.lt/2013/07/25/polskie-msz-o-sytuacjipolskiej-mniejszosci-na-litwie/ (pobrano 21.12.2013 r.)
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marca 2013 r. szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zostało to przyjęte
z dużym dystansem przez litewskich polityków.23
Sytuację jeszcze bardziej zaogniła w swoim corocznym przemówieniu w Sejmie
litewskim w czerwcu 2013 r. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė m.in. krytykując
wprowadzenie ulg na egzaminach maturalnych dla mniejszości narodowych (polska
mniejszość stanowi prawie 7% ogółu obywateli Litwy), co według wielu
komentatorów miało ono wyraźny wydźwięk antypolski. 24 Po przejęciu przez Litwę
prezydencji w UE trudno mówić o jakiejkolwiek istotnej zmianie stanowiska
litewskiego ws. sytuacji mniejszości polskiej. Wręcz pogłębiała się negatywna
retoryka ze strony Wilna. W dniu 2 września 2013 r. premier Litwy Algirdas
Butkeviczius wyraził sprzeciw wobec dwujęzycznych tablic z nazwami ulic
i miejscowości na Litwie.25
Wydawało się, że po wizycie szefa polskiej dyplomacji w Wilnie w dniach 6-7
września br. atmosfera we wzajemnych relacjach troszeczkę się poprawia. 26 Jednak
już w dniu 10 października 2013 r. litewski Sejm postanowił, że karty do głosowania
w czasie wyborów na Litwie nie będą tłumaczone na język mniejszości narodowych.
Przy tak jednoznacznym stanowisku władz litewskich, często nacechowanym dużym
ładunkiem pretensji,27 Warszawa starała się zachować umiar i dyplomatyczną
wstrzemięźliwość. Ważnym politycznie gestem strony litewskiej, który miał wyciszyć
wzajemne pretensje i wznowić konstruktywny dialog bilateralny, był udział prezydent
Litwy w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w dniu 11 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości
w Warszawie, gdzie omawiano przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego
w Wilnie. Dalia Grybauskaitė, choć nie była obecna podczas głównych uroczystości
w Warszawie, to jednak przybyła na spotkanie z prezydentem Bronisławem
Komorowskim. Warto podkreślić, że rok wcześniej zabrakło takiego symbolicznego
gestu ze strony prezydent Litwy. 28 Również premier Litwy Algirdas Butkevičius
składając życzenia premierowi rządu Donaldowi Tuskowi z okazji Święta
Niepodległości podkreślił konieczność dalszego rozwoju przyjaznych stosunków
H. Adamowicz, Komentarze. Litewskie reakcje na expose Radosława Sikorskiego (w:) „Kurier Wileński”,
http://kurierwilenski.lt/2013/03/21/litewskie-reakcje-na-expose-radoslawa-sikorskiego/
(pobrano 21.12.2013 r.)
24
A. Filipiak, Prezydent Litwy uderza w mniejszość polską (w:) „Gazeta Wyborcza.Pl”.
http://wyborcza.pl/1,75477,14080669,Prezydent_Litwy_uderza_w_mniejszosc_polska.html#ixzz2o21i
aDi6 (pobrano 20.12.2013 r.); Zob. także Za: PAP: Komentatorzy o antypolskim wystąpieniu prezydent
Grybauskaite, http://wiadomosci.wp.pl/kat,129914,title,Komentatorzy-o-antypolskim-wystapieniu-prezy
dent-Grybauskaite,wid,15726872,wiadomosc.html (pobrano 20.12.2013 r.)
25
Za PAP: Premier Litwy nie chce dwujęzycznych tablic, http://wiadomosci.wp.pl/kat,129914,title,
Premier-Litwy-nie-chce-dwujezycznych-tablic,wid,15946829,wiadomosc.html (pobrano 21.12.2013 r.)
26
MSZ RP: Polska dyplomacja bardzo ściśle współpracuje z dyplomacją litewską, http://www.l24.
lt/pl/polityka/item/17364-msz-rp-polska-dyplomacja-bardzo-scisle-wspolpracuje-z-dyplomacja-litewska
(pobrano 21.12.2013 r.)
27
W wywiadzie dla litewskiej publicznej telewizji LRT premier Litwy zarzucił m.in. Warszawie, że ignoruje
Panią ambasador Litwy w Polsce, co spotkało się z natychmiastową reakcją władz polskich w postaci
jednoznacznego oświadczenia MSZ, w którym wskazano na dobre relacje z Loretą Zakarevičienė
wymieniając listę najważniejszych wspólnych spotkań w ostatnich miesiącach. Zob. Butkevičius: Polska
ignoruje ambasadora Litwy. MSZ RP odpowiada, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/19726-butkeviciuspolska-ignoruje-ambasadora-litwy-msz-rp-odpowiada (pobrano 22.12.2013 r.)
28
Spotkanie prezydentów Polski i Litwy w Święto Niepodległości w Warszawie, http://www.l24.lt/
pl/polityka/item/21327-spotkanie-prezydentow-polski-i-litwy-w-swieto-niepodleglosci-w-warszawie
(pobrano 12.12.2013 r.)
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dwustronnych.29 Pomimo dość oschłych i kurtuazyjnych gestów ze strony Litwy
Polska w kontekście realizacji celów unijnych, w tym zwłaszcza Partnerstwa
Wschodniego, starała się wykazywać maksimum gotowości do współpracy
i poparcia dla Litwy, czego wyrazem były słowa polskiego ministra obrony narodowej
Tomasza Siemoniaka podczas spotkania w dniu 25 listopada ministrów obrony
narodowej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii w Warszawie, wskazujące jednoznacznie, że
Litwa jest bardzo ważnym dla Warszawy partnerem w NATO i UE. 30
Warto podkreślić, że o ile w dwóch wymienionych już obszarach, tj. deklaracji
i wypowiedzi polityków obu stron oraz sytuacji mniejszości polskiej na Litwie można
mówić o wyraźnie poprawie klimatu politycznego rozmów, to bez wątpienia
najsłabszą stroną relacji polsko-litewskich w ramach prezydencji Litwy był brak
wspólnych inicjatyw politycznych. Poza obszarem wzajemnych deklaracji i wsparcia
werbalnego nie udało się Warszawie i Wilnu podjąć inicjatyw, które wspomogłyby
proces realizacji planów w ramach Partnerstwa Wschodniego, zabrakło również
merytorycznej dyskusji nt. przyszłej roli Litwy w tym polityczno-ekonomicznym
przedsięwzięciu oraz jasnej – być może wspólnie wypracowanej – przyszłej wizji na
przyszłość Partnerstwa Wschodniego. W konsekwencji brak takich wspólnych,
zacieśnionych działań przełożył się na dość wątłe efekty prezydencji litewskiej
w ramach Partnerstwa Wschodniego.
5. Bilans prezydencji – pozytywy i negatywy
Agenda prezydencji litewskiej była uważana za bardzo ambitną. Politycy
litewscy przekonywali, że w okresie 6-miesięcznego przewodnictwa będą dążyć do
realizacji wszystkich priorytetów w ramach trzech obszarów tematycznych. W dniach
17-18 grudnia w Brukseli sześciu ministrów rządu litewskiego przedstawiło
osiągnięcia prezydencji litewskiej.31 W ramach prób oceny litewskiego
przewodnictwa należy wskazać zarówno pozytywne aspekty, jak i ewidentne porażki
tej prezydencji. W tej sytuacji lepiej mówić o pozytywnych aspektach prezydencji niż
sukcesach, ponieważ o stopniu ich realizacji decydowała systemowo UE, natomiast
rolą Litwy było przeprowadzić te działania pod względem materialno-technicznym.
Wśród pozytywów, które warto podzielić na strategiczne i taktyczne, do
najważniejszych należy zaliczyć w ramach prac unijnych Litwy:
 strategiczne: przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 20142020;
 strategiczne: parafowanie przez UE umów stowarzyszeniowych z Gruzją
i Mołdawią;
oraz m.in.:
 taktyczne: podpisanie umowy przedwstępnej ws. koordynacji nadzoru nad
bankami;
 taktyczne: przyjęcie programu wsparcia zdolności konkurencyjnej dla
małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (COSME);
 taktyczne: przyjęcie programu badań i innowacyjności „Horyzont 2020”
Premier Litwy o lepszych stosunkach z Polską, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/21308-premier-litwy-olepszych-stosunkach-z-polska (pobrano 13.12.2013 r.)
30
Polska: Litwa jest naszym kluczowym partnerem w NATO i UE, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/21308premier-litwy-o-lepszych-stosunkach-z-polska (pobrano 21.12.2013 r.)
31
W Brukseli o wynikach litewskiej prezydencji, http://www.l24.lt/pl/polityka/item/23540-w-brukseli-owynikach-litewskiej-prezydencji\ (pobrano 20.12.2013 r.)
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i „Erasmus +”.
Próbę wstępnej oceny prezydencji Litwy – w pierwszej połowie grudnia –
dokonali sami politycy litewscy. Doradca prezydent Litwy Mindaugas Žičkus
podsumował:
"Najważniejsze jest chyba to, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie
wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Ktoś może postrzegać to
porozumienie jako kwestię techniczną, jednak to nie jest prawda. Negocjacje były
niezwykle intensywne, a Litwa jako kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej
pełniła wyłączną rolę".32 Z kolei prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė w dniu 11
grudnia br. stwierdziła, że najważniejszym osiągnieciem prezydencji litewskiej było
wynegocjowanie z Parlamentem Europejskim wieloletniego budżetu na lata 20142020, postęp przy tworzeniu unii bankowej oraz szczyt Partnerstwa Wschodniego
w Wilnie.33
Sam fakt, że politycy litewscy za sukces uznali załatwienie spraw, których i tak
były do załatwienia, może świadczyć o dość mało wyszukanym i skromnym dorobku
tego przewodnictwa. Bez wątpienia była to prezydencja techniczna, biurokratyczna
i pasywna, co oznacza, że zrealizowała absolutne minimum, które zostało
wypracowane jeszcze przed 1 lipca 2013 r.. Za największe – z kolei – porażki tej
prezydencji należy uznać:
 fiasko negocjacyjne w kwestii podpisania umowy stowarzyszeniowej
Ukrainy z UE;
 brak konstruktywnej współpracy z Polską w zakresie Partnerstwa
Wschodniego;
 brak wypracowania skutecznej polityki wobec Rosji;
 niewielkie zaangażowanie Niemiec w realizację Partnerstwa Wschodniego;
 brak wypracowania długofalowej wizji Partnerstwa Wschodniego.
Reasumując – miał być znaczący wkład litewski w rozwój UE i polityki
wschodniej w ramach prezydencji, a obserwowaliśmy – delikatnie mówiąc –
pasywną, techniczną politykę Wilna w zakresie finansów i bankowości oraz brak
klarownej koncepcji w zakresie Partnerstwa Wschodniego i polityki wobec Ukrainy,
Białorusi i Rosji.
Streszczenie
W trudnych czasach kryzysu europejskiego państwa członkowskie oczekiwały
od Litwy skutecznej prezydencji zarówno w sferze ekonomicznej, jak i politycznej.
Głównymi wyzwaniami unijnymi było uzgodnienie i przyjęcie perspektyw
finansowych UE na lata 2014-2020 oraz podpisanie umowy stowarzyszeniowej
z Ukrainą. W Brukseli miano nadzieję, że ambitny plan litewski zostanie realizowany,
choć zdawano sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne. Wilno, prezentując swój
sześciomiesięczny program działań, optymistycznie potwierdzało, że nie chce być
biernym obserwatorem wydarzeń europejskich, lecz chce włączyć się w główny nurt
polityki europejskiej. Przyjmowano priorytety litewskiej prezydencji z dużym
Najważniejsze osiągnięcia litewskiej prezydencji, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/najwazniejszeosiagniecia-litewskiej-prezydencji-w-ue (pobrano 22.12.2013 r.)
33
Najważniejsze osiągnięcia litewskiej prezydencji, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/najwazniejszeosiagniecia-litewskiej-prezydencji-w-ue (pobrano 22.12.2013 r.)
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respektem i powagą ze względu na wiarygodność Litwy jako partnera europejskiego.
To postsowieckie państwo, które przez ostatnie 20 lat bardzo skutecznie radziło
sobie w stosunkach bilateralnych z dominacją rosyjską w sferze politycznej
i gospodarczej, czego efektem była integracja ze strukturami europejskimi,
a obecnie skutecznie zwalczało skutki kryzysu europejskiego, postrzegane było
w starych państwach unijnych jako znakomity pomost w relacjach UE z Europą
Wschodnią.
Bardzo szybko okazało się jednak, że Wilno nie będzie w stanie być motorem
działań unijnych, zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego. Pomimo istotnych
inicjatyw w sferze gospodarczej i finansowej w UE, które notabene i tak doszłyby do
skutku, Litwa nie potrafiła zrealizować kluczowych kwestii w tzw. polityce wschodniej
UE, czego negatywnym efektem było fiasko szczytu Partnerstwa Wschodniego
w Wilnie w listopadzie 2013 r.
Zbyt pasywna, techniczna i bez wizji prezydencja litewska potrafiła zrealizować
wyłącznie niezbędne minimum swoich założeń programowych, pozostawiając
najważniejsze problemy unijne bez klarownej koncepcji działań.
Słowa klucze: prezydencja litewska, partnerstwo wschodnie, wieloletnie ramy
finansowe UE na lata 2014-2020, Ukraina, Rosja, stosunki polsko-litewskie
Summary
Member States of the European Union expected successful presidency
of Lithuania in political and economical area. Main goals of UE were: UE financial
agreement for years 2014-2020 and signing the association agreement with Ukraine.
Brussels hoped that ambitious Lithuanian plan will be realized, but also difficult to
achieve. Vilnius presenting six-moth declaration of policy was standing on the
position of being active member of European policy. Because of being post-soviet
stat, Lithuania was suspected to become a guarantor of good relationship between
UE Member States and Eastern Europe. However, Lithuania was not able to achieve
crucial issues in Eastern Policy of the UE, the result of this was the fiasco of Eastern
Partnership Summit in Vilnius in November 2013. Eventually, Lithuanian presidency
was able to reach only very least of its programme assumptions.
Key words: Lithuanian presidency, eastern partnership, Ukraine, Russia,
Polish-Lithuanian relationships, financial framework of the European Union for 20142020
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Klaudia OŁOWNIA, Maciej JANUSZKIEWICZ
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
„Dopóki słyszę morze – żyję.
Lecz z każdym rokiem muszę podchodzić bliżej.”
Axel Liffner

STRATEGICZNE KIERUNKI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
MORSKIEGO PAŃSTWA
Troska o bezpieczeństwo zdominowała wszystkie państwa, w tym również
Polskę. Jest to silny nurt mający swój początek wraz z rozpoczynającym się XXI
wiekiem. Priorytetem wszystkich rządów i organizacji międzynarodowych stało się
poszukiwanie dróg i środków zapewniających bezpieczeństwo. Ludzkość stoi
bowiem przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami w dziedzinie bezpieczeństwa,
z którymi efektywnie przeciwdziałać można tylko, gdy w działaniu rządów będzie
dominowało hasło: „po pierwsze bezpieczeństwo”.
Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa narodowego jest
bezpieczeństwo morskie oraz bezpieczeństwo morskie państwa. Pierwsze obejmuje
zagrożenia związane z działalnością ludzi w obszarze akwenów morskich bez
uwzględnienia państwa, drugie należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego
państwa. W świetle tak postrzeganych pojęć, utrzymanie bezpieczeństwa morskiego
oraz bezpieczeństwa morskiego państwa jest pierwszoplanowym zadaniem dla całej
społeczności międzynarodowej.
Bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie państwa – definicje,
pojęcia
We współczesnym świecie transport morski kojarzy się głownie z przewozami
towarów masowych, drobnicy, chemikaliów oraz produktów spożywczych.
Zróżnicowany
zastęp
specjalistycznych
statków,
obsługuje
trasy
międzykontynentalne, przewożąc towary potrzebne do ciągłości funkcjonowania
gospodarki światowej. Afryka, Bliski Wschód i Chiny to główne obszary
wydobywania surowców naturalnych, natomiast Azja Wschodnia i Południowa,
Europa i USA to kierunki przetwarzania tych surowców. Z połączenia tych obszarów
wychodzą nam główne szlaki morskie, których bezpieczeństwo ma istotne
znaczenie dla całej społeczności międzynarodowej.1
Z uwagi na ten kontekst wskazane jest rozróżnienie pojęć bezpieczeństwo
morskie i bezpieczeństwo morskie państwa. Precyzyjną analizę tych pojęć
przedstawił T. Szubrycht, urozmaicając ją o swój pogląd naukowy: „[…]
Bezpieczeństwa
morskiego
państwa
nie
należy
więc
utożsamiać
z bezpieczeństwem morskim. Różnica między tymi pojęciami nie polega jedynie na
dołączeniu do słów „bezpieczeństwo morskie” dodatkowego wyrazu „państwa”.
Różnią się one czymś więcej. Bezpieczeństwo morskie nie odnosi się do
konkretnego podmiotu prawa międzynarodowego (państwa). Należy je
rozpoznawać w aspekcie kompleksowej działalności ludzkiej na morzu. Ma ono
charakter uniwersalny. Drugie pojęcie należy natomiast rozpatrywać w odniesieniu
1

K. Wardin, Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim. Warszawa 2014, s. 32
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do konkretnego państwa. Różnią się więc one płaszczyzną odniesienia. Inna
zasadnicza odmienność między obu pojęciami to charakter podmiotu oceniającego
poziom bezpieczeństwa. W przypadku bezpieczeństwa morskiego są to wszystkie
podmioty (narodowe, pozarządowe, a przede wszystkim międzynarodowe)
korzystające z akwenów morskich. W przypadku bezpieczeństwa morskiego
państwa poziom bezpieczeństwa określany jest przede wszystkim przez
wyspecjalizowane organy państwa lub jest wynikiem subiektywnych odczuć
społecznych. Ostatnią różnicę między obu pojęciami stanowią obszary morskie
kształtujące dane bezpieczeństwo. W przypadku bezpieczeństwa morskiego
państwa są to przede wszystkim akweny przybrzeżne, na bezpieczeństwo morskie
proporcjonalny wpływ mają zaś wszystkie akweny morskie”.2
Odnosząc się do tak przeprowadzonej analizy T. Szubrychta, należy w dalszych
rozważaniach uznać definicję bezpieczeństwa morskiego, jako pojęcia dotyczącego
akwenów morskich, nieodnoszących się do konkretnych podmiotów prawa
międzynarodowego czyli państw, a obejmującą kompleksową ludzką działalność na
morzu np. międzynarodowego transportu morskiego. W tym przypadku można
stwierdzić, że zagrożenia występujące na akwenach morskich, wpływające
negatywnie na międzynarodowy transport morski, są przyczyną zachwiania
bezpieczeństwa morskiego oraz w zależności od poziomu danego zagrożenia mogą
wpłynąć nieprzychylnie na bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze
poszczególnych państw.
Dla potrzeb dalszego prawidłowego analizowania podnoszonych kwestii
istnieje potrzeba przybliżenia niektórych ważnych pojęć, na które powołuję się
w dalszych częściach opracowania.
1. Polityka morska państwa – całokształt celowej organizacji i administracji
sprawami wewnętrznymi oraz zagranicznymi w związku z nadmorskim
położeniem państwa, warunkami naturalnymi, a w tym też i zasobami morza.
Podmiotami polityki morskiej są organy władzy państwowej, tj. parlament,
ogólnopaństwowe organy władzy wykonawczej, czyli Prezydent i Rada
Ministrów, na której czele stoi Premier, sądy oraz władze samorządowe.
Naczelnym podmiotem polskiej morskiej polityki państwa jest rząd jako
całość.
2. Gospodarka morska – system gospodarczej działalności i skutków,
związany ze środowiskiem morza i jego zlewisk, polegający na produkcji
i przetwórstwie, podziale oraz konsumpcji dóbr i usług. Gospodarkę morską
tworzą tylko zarejestrowane morskie działalności gospodarcze oferowane
na rynku, mieszczące się w obszarach: badania, bezpieczeństwo,
biotechnologia, dziedzictwo narodowe, edukacja, ekologia, energia,
informatyka, klastry, medycyna, nauka, obronność, oceanologia,
oceanografia, prawo, porty morskie i śródlądowe, rybactwo, sport, stocznie,
telekomunikacja, turystyka, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej,
zarządzanie przestrzenne morze-ląd, zlewiska, żegluga morska
i śródlądowa.

2

T. Szubrycht, Zrównoważenie Marynarki Wojennej RP – potrzeba czy konieczność?, Materiały
z konferencji „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego
w Polsce”. Gdynia 2009, s. 77
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3. Bezpieczeństwo morskie – to subiektywna sumaryczna ocena poziomu
zagrożeń odnoszących się do działalności ludzkiej na akwenach morskich.
Jest efektem zarówno technologicznej, proceduralnej, jak i osobowej
niedoskonałości, na którą nakładają się występujące warunki
hydrometeorologiczne. Obejmuje ono między innymi bezpieczeństwo
nawigacyjne, życia i mienia, środowiska naturalnego oraz pozyskiwania
zasobów naturalnych.
4. Bezpieczeństwo morskie państwa – stan, w którym możliwe jest
przeciwstawienie się lub minimalizowanie wszystkich zagrożeń na
akwenach morskich. Ma ono na celu zapewnienie efektywnej jurysdykcji
i integralności obszarów morskich zgodnie z postanowieniami prawa
międzynarodowego. Ma również stworzyć warunki zapewniające
wykorzystywanie tych akwenów zgodnie z wolą i interesem narodowym
państwa.3
Zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego
państwa
Zagrożenia występujące na obszarach morskich, można rozpatrywać
w zależności od ich skali. W pierwszej dekadzie XXI w., środowisko
międzynarodowe uaktualniło typologię zagrożeń z podziałem na zagrożenia
militarne i niemilitarne. Zagrożenia militarne są związane głównie z agresją lub
zagrożeniem agresją przez inne państwo czy państwa, dążące np. do nielegalnego
pozyskania fragmentu terytorium innego państwa. W tej sytuacji ochroną zajmują
się siły morskie, zwane również Marynarką Wojenną. Zagrożenie te występują
incydentalnie oraz są na niskim poziomie intensywności.4 Druga strona zagrożeń
tzw. zagrożenia asymetryczne to głównie nielegalna imigracja, zorganizowana
przestępczość, proliferacja broni masowego rażenia, jak również terroryzm
i piractwo morskie, w których jedna ze stron jest przeciwnikiem określanym jako
niepaństwowy.5
Asymetria to nowe zagrożenie, będące wynikiem intensywnych procesów
globalizacyjnych, na które znaczący wpływ ma głównie rewolucja w sferze
informacji.6 Należy zwrócić uwagę, że zagrożenia asymetryczne występujące na
morzu są w pełni tożsame z wyspecyfikowanymi zagrożeniami asymetrycznymi
występującymi w całym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.
Wytyczne i założenia dla priorytetów bezpieczeństwa morskiego państwa
Misją polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest maksymalizacja
wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej, płynących
ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów
naturalnych mórz i oceanów, a także zapewnienie bezpieczeństwa morskiego
państwa.
M. Januszkiewicz, Priorytety bezpieczeństwa morskiego państwa, Oblicza bezpieczeństwa
narodowego. Gdynia 2015, s. 261
A. Szulczewski, Bezpieczeństwo morskie, dz. cyt., s. 311
5
M. Madej, Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego
(w:) A. Kaniewska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa 2012, s. 80-86
6
K. Rokiciński, Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzu w funkcji wykorzystania sił
morskich (w:) „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”. 2005, R. 46, nr 1 (160), s. 152
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Wizją polityki morskiej jest zapewnienie politycznych i strategicznych ram
umożliwiających realizację celów oraz priorytetów zawartych w Strategii Morskiej.
Dzięki temu Polska zmaksymalizuje równoważone wykorzystywanie Morza
Bałtyckiego, rozwinie gospodarkę morską, będzie prowadzić skuteczną politykę
morską oraz wzmocni bezpieczeństwo morskie państwa. Realizacja Strategii
Morskiej przyczyni się do osiągania długofalowych celów rozwojowych kraju, które
są zawarte w polskich i europejskich dokumentach strategicznych. 7
Głównym celem strategicznym polityki morskiej jest wykorzystanie morskiego
potencjału Polski, w tym rozwój gospodarki morskiej oraz maksymalizacja interesu
narodowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa morskiego w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju.
Priorytety polityki morskiej zostały podzielone na trzy grupy:
1. Priorytety gospodarki morskiej.
2. Priorytety bezpieczeństwa morskiego.
3. Priorytety ogólne.
Do priorytetów gospodarki morskiej należy:
- wykorzystywanie zasobów morza i walorów nadmorskiego położenia kraju
i regionu Pomorza do zwiększenia dochodów narodowych oraz
regionalnych, ale też konkurencyjności na rynku,
- rozwój przemysłu stoczniowego,
- zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju gospodarki morskiej,
- integracja całej gospodarki morskiej z rozwojem całej gospodarki narodowej,
zwłaszcza w dziedzinach transportu i morskiego handlu zagranicznego,
- stymulacja rozwoju portów morskich,
- zwiększenie wkładu gospodarki morskiej w tworzenie dochodu narodowego
- stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy
i kwalifikacjach,
Do priorytetów bezpieczeństwa morskiego należy:
- zapewnienie bezpieczeństwa morskiego,
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony portów,
obiektów portowych i statków,
- efektywne funkcjonowanie systemu badania wypadków morskich,
- ratownictwo życia i mienia na morzu,
- wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- ochrona środowiska morskiego,
Do priorytetów ogólnych należy:
- stworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej,
- propagowanie wiedzy dotyczącej zasobów morskich wśród obywateli,
- działania popularyzatorskie związane z Morzem Bałtyckim,
- rozbudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami morskimi oraz
kształtowanie w nim świadomości morskiej,
Główne priorytety:
- zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju gospodarki morskiej,
- rozbudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami morskimi oraz
kształtowanie w nim świadomości morskiej,
7

Opracowano na podstawie: T.Szubrycht Strategie doktryny morskie – zarys problematyki. Gdynia 2013
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-

zapewnienie bezpieczeństwa morskiego.

Podmiotem polityki morskiej jest gospodarka polska. Podstawowe zadanie
Rządu jako szczebla decyzyjnego państwa w dziedzinie polityki morskiej polega na
właściwym rozpoznaniu i uwzględnieniu uwarunkowań odnoszących się do szeroko
rozumianych kwestii obrony interesów na morzu. Każda polityka kieruje się swoimi
sposobami działania. W przypadku polityki morskiej są to zasady:
- kompleksowości – oznacza to wykorzystanie przez podmioty polityki
morskiej wszystkich szans tworzonych przez położenie kraju oraz czynników
wewnętrznych oraz zewnętrznych wywierających wpływ na ich
wykorzystanie,
- oszczędności – chodzi nie tylko o oszczędne wydatkowanie środków
materialnych dla osiągnięcia założonych celów, ale i także dozowanie norm
kształtujących swobodę działania osób, grup i społeczności, ma to istotne
znaczenie dla doboru konstrukcji niektórych instrumentów polityki morskiej,
- spójności – odnosi się do sposobu wykorzystania poszczególnych szans,
będących przedmiotem polityki morskiej tak, aby minimalizować lub
zapobiegać ewentualnym konfliktom między nimi.
Wyróżniamy następujące instrumenty polityki morskiej:
 prawne;
 organizacyjne;
 ekonomiczno – finansowe
Formy i zakres ich stosowania w coraz większym stopniu określają konwencje
międzynarodowe oraz odpowiednie ku temu organy Unii Europejskiej i NATO.
Działania w ramach polityki morskiej to racjonalne, celowe i kontrolowane
czynności podmiotu (podmiotów) realizującego swoje potrzeby i interesy związane
bezpośrednio lub pośrednio ze środowiskiem morskim. Kojarzą się one
z możliwością świadomego i samodzielnego wyboru czasu, miejsca i sposobu
postępowania. Działania te obejmują zarówno podejmowanie jak i realizację decyzji
politycznych i gospodarczych bezpośrednio lub pośrednio związanych
ze środowiskiem morskim poprzez zorganizowane podmioty. Wynikiem tego jest
powstanie określonych faktów i kształtowanie procesów mających wpływ na szeroko
rozumianą problematykę morską.8
Określenie priorytetów bezpieczeństwa morskiego państwa
U podstaw racji stanu każdego państwa leżą gwarancje zapewniające mu
egzystencję i niezbędne warunki rozwoju, realizacja których wymaga między innymi
zapewnienie bezpiecznego bytu. Kształtowanie stanu bezpieczeństwa państwa,
w każdych warunkach, zależy od stopnia zagrożenia i należy do właściwości
naczelnych władz państwowych. Tworzenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa
państwa, to złożona działalność jego wielu elementów w sferach: politycznej,
ekonomicznej, społecznej, militarnej i innych. Im lepiej ta złożona działalność
połączona jest w jednolitą i sprawnie funkcjonującą całość, tym większa jest
pewność zrealizowania zewnętrznych i wewnętrznych zadań obronnych państwa.
8
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Polska jest położona w Europie środkowej między Bałtykiem a Karpatami
i Sudetami, granicząc z siedmioma państwami, które mają większy od niej potencjał
gospodarczy i militarny. Terytorium to (313 895 km 2) obejmuje pas nizin i stanowi
naturalny korytarz komunikacyjny między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią.
Jest to główna oś geostrategiczna Europy, która we wschodniej części kraju
rozchodzi się w trzech kierunkach: północno-wschodnia, wschodnia i południowowschodnia. Szerokość tej osi wynosi ponad 400 km.
O znaczeniu strategicznym Polski decyduje zarówno położenie geograficzne,
jak i potencjał gospodarczy i obronny. Pod względem potencjału ludnościowego
Polska zajmuje ósme miejsce wśród państw NATO (blisko 39 mln ludzi). Ma też
znaczącą bazę surowcową, przemysł oraz liczne siły zbrojne.
Gospodarkę morską tworzy sektor gospodarki narodowej na którą składają się
firmy, przedsiębiorstwa, instytucje oraz placówki o charakterze morskim, które są ze
sobą powiązane zarówno poprzez transport, żeglugę i porty morskie oraz morski
handel zagraniczny. Sektory te mają zasadniczy wpływ na rozwój całej branży
gospodarki morskiej. Rozwój ten powinien jednocześnie odbywać się wraz
z poszanowaniem zasad społecznej gospodarki rynkowej zgodnej z najważniejszym
polskim aktem prawnym, czyli Konstytucją RP, z bezpośrednim zaangażowaniem
się państwa w działalność gospodarki morskiej oraz z odpowiednim wykorzystaniem
środków i możliwości, które daje nam Unia Europejska. Priorytetem w działaniach,
jakie powinny być podejmowane, będą wszelkie działania zmierzające do stworzenia
warunków możliwości wzrostu dla wiodących podmiotów gospodarki morskiej.
Uzyskanie podstawowego założonego celu tej strategii powinno zawierać
w szczególności rozbudowę portów morskich jako węzłów infrastruktury
transportowej i logistycznej kraju, a z tym związane jest zwiększenie bazy
materialnej i różnych form turystyki morskiej. Porty morskie Morza Bałtyckiego pełnią
rolę regionalną w systemie przewozowym zarówno ładunków, jak i osób, w związku
z czym powinny mieć one wspólną reprezentację lokalną oraz centralną. Podstawą
skutecznego aktywności gospodarki morskiej jest operatywny system transportu,
który łączy zarazem przedsiębiorstwa i porty morskie.
Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce, a w tym i gospodarki morskiej
wymaga spojrzenia na gospodarkę w sposób kompleksowy. Próba ingerencji
prawnej, decyzyjnej, czy organizacyjnej wraz z zrozumieniem wzajemnych
zależności pomiędzy nimi może przynieść pozytywne skutki. Wzrost klastra
gospodarki morskiej uzależniony jest od polityki finansowej i celnej państwa, dzięki
którym mogą zaistnieć warunki opłacalności budowy lub zakupu różnych inwestycji
w portach. Czynnikami decydującymi o obrocie towarowym w portach polskich,
chroniących interesy naszej gospodarki morskiej to zadania przeznaczone dla
dyplomacji zarówno w aspekcie krajowym, jak i zagranicznym. Strategia rozwoju
portów morskich powinna być wspierana przez różne programy pomocowe Unii
Europejskiej.
Głównym priorytetem strategii jest przedstawienie możliwości i perspektyw
rozwoju wybranych sektorów narodowej gospodarki morskiej w określonym czasie
przy wsparciu finansowym ze środków unijnych oraz dzięki wykorzystaniu bardzo
korzystnego położenia geograficznego Polski nad Morzem Bałtyckim.9
9
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Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej
Polityka morska Polski jest warunkowana przez Zintegrowaną Politykę Morską
Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest połączenie polityki sektorowej państw
członkowskich w celu maksymalnego wykorzystania potencjału płynącego
z nadmorskiego położenia. Dokument ten, liczący 16 stron, zapowiada prowadzenie
przez Komisję Europejską zintegrowanej polityki morskiej, obejmującej 10
najważniejszych zagadnień dotyczących: 10
1) europejskiego transportu morskiego bez granic;
2) europejskiej strategii na rzecz badań naukowych nad środowiskiem
morskim;
3) krajowych zintegrowanych polityk morskich, opracowywanych przez
państwa członkowskie;
4) europejskiej sieci nadzoru morskiego;
5) mapy drogowej na rzecz morskiego planowania przestrzennego
w państwach członkowskich;
6) strategii na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych w regionach
przybrzeżnych;
7) ograniczenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powodowanych przez
przewozy morskie;
8) zwalczania nielegalnych połowów i destrukcyjnych połowów włokami na
pełnym morzu;
9) europejskiej sieci klastrów morskich;
10) przeglądu zwolnień z unijnych przepisów prawa pracy dla sektora
przewozów morskich i rybołówstwa.
W roku 2009 Polska opracowała własne „Założenia polityki morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”, oraz na podstawie tego dokumentu
planowane jest utworzenie „ Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej”. Rada
Ministrów w marcu 2015 roku podjęła uchwałę dotyczącą polityki morskiej RP do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) o numerze 33/2015, przedłożoną przez
ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dokument ten wskazuje dziewięć kierunków
priorytetowych dla morskiej polityki w Polsce.

10

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM(2007), 575 wersja ostateczna, s. 3
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Rysunek nr 1: priorytetowe kierunki rozwoju polskiej polityki morskiej

Źródło: polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030
roku), Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2015, s. 14

„Polityka morska RP do roku 2020” szczególnie zwraca uwagę na konieczną
realizację pierwszych trzech kierunków z wymienionych powyżej. Bez sprawnego
systemu transportowego, który spaja porty oraz nadmorskie aglomeracje
z zapleczem kraju, Europą, efektywny rozwój sektora gospodarki morskiej jest
niemożliwy. Dokument podkreśla znaczenie rozwijania portów morskich jako
centrów logistycznych infrastruktury transportowej.
Niezmiennym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa morskiego.
Działania służące realizacji tego celu to głównie:
1. Wdrażanie norm międzynarodowych, unijnych i krajowych z zakresu
bezpieczeństwa morskiego.
2. Zapewnienie i utrzymanie odpowiednio licznej i wysoko wykwalifikowanej
kadry realizującej zadania związane z bezpieczeństwem morskim i na
morzu.
3. Zapewnienie i utrzymanie nowoczesnego wyposażenia dla służb
realizujących zadania związane z bezpieczeństwem morskim i na morzu.
4. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony portów,
obiektów portowych i statków.
5. Efektywne funkcjonowanie systemu badania wypadków morskich.
6. Stworzenie elektronicznej bazy danych o statkach polskich.
7. Poprawienie ochrony żeglugi i portów przed zagrożeniami terrorystycznymi
i kryminalnymi.
8. Zakończenie budowy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego
(KSBM).
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9. Stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji morskiej.11
Projekt „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020
(z perspektywą do 2030 roku) zakłada, że wprowadzenie międzynarodowych
standardów przez administrację morską zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa
floty polskiej oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi statkami przebywającymi na
terenie polskich obszarów morskich.
Wnioski
Bezpieczeństwo morskie odnoszące się do akwenów morskich oraz
bezpieczeństwo morskie państwa patrząc na konkretny kraj to niezwykle istotne
elementy niezakłócanego funkcjonowania transportu morskiego, a zwracając uwagę
na ważność przewożonych ładunków, staje się niezbędnym elementem
zabezpieczenia ich stabilności ekonomicznej. Bezpieczeństwo morskie
we współczesnym świecie to priorytet nie tylko dla importerów i eksporterów
surowców energetycznych, lecz również dla nadawców i odbiorców olbrzymiej masy
towarowej.
W Polsce po okresie transformacji politycznej zmienił się rynek gestorów
ładunków. Zamiast wielkich central handlu zagranicznego, które monopolizowały
rynek zapewniając jednocześnie dostawy dużych partii ładunków, pojawiło się
bardzo dużo małych przedsiębiorstw, zainteresowanych w przewozie niewielkich
ilości ładunku. Było to przyczyną zaniku obrotu ładunkowego w portach polskich.12
W społeczności międzynarodowej stworzono systemy, mające na celu ochronę
bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Z krajowego
punktu widzenia wszystko opiera się na dokumencie „Polityka morska
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Za misję
strategiczną polskiej polityki morskiej uznaje się stworzenie maksymalnych
wszechstronnych korzyści dla obywateli oraz gospodarki narodowej płynącej
ze zrównoważonego wykorzystania położenia kraju jak również zasobów mórz
i oceanów. Główny cel strategiczny to zwiększenie udziału sektora gospodarki
morskiej w PKB oraz zwiększenie zatrudnienia.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zasadnicze różnice między pojęciami:
bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie państwa. W przedstawionym
porównaniu podparto się analizą prof. dr hab. Tomasza Szubrychta. W dalszej
części artykułu omówiono wytyczne i założenia dla priorytetów bezpieczeństwa
morskiego, instrumenty polityki morskiej, zagrożenia charakterystyczne dla pojęć
bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa oraz cele i zadania
Zintegrowanej Polityki Morskiej Unii Europejskiej, a także priorytetowe kierunki
polityki morskiej RP do 2020 roku.
Słowa klucze: bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo morskie państwa,
Zintegrowana Polityka Morska UE, polityka morska RP
Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015,
s. 28-29
12
Krampichowski A... Potencjalni oponenci polskiej gospodarki morskiej, Oblicza bezpieczeństwa
narodowego. Gdynia 2015, s. 85
11
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Summary
The article presents fundamental differences between two concepts: marine
safety and marine safety of the state. The conducted comparison is supported by
analysis of Tomasz Szubrycht. The next par of article describes threats characteristic
for both subjects, as well as objectives and assignments of Integrated Maritime
Policy UE and maindirections of development of Maritime Policy of Poland until
2020.
Key words: marine safety, marine safety of the state, Integrated Maritime
Policy, Maritime Policy of Poland.
Bibliografia
1. Doktryna Obronna RP 1990
2. Januszkiewicz M., Priorytety bezpieczeństwa morskiego państwa, Oblicza
bezpieczeństwa narodowego. Gdynia 2015, nr 2
3. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, AON. Warszawa 2011
4. Krampichowski A. Potencjalni oponenci polskiej gospodarki morskiej,
Oblicza bezpieczeństwa narodowego. Gdynia 2015
5. Madej M., Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa
międzynarodowego (w:) A. Kaniewska (red.): Bezpieczeństwo
międzynarodowe. Warszawa 2012
6. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do
2030 roku), Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015
7. Rokiciński K., Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzu
w funkcji wykorzystania sił morskich (w:) „Zeszyty Naukowe AMW”. 2005,
160, R. 46 nr 1
8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2003
9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007
10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014
11. Szubrycht T. Strategie doktryny morskie – zarys problematyki. Gdynia 2013
12. Szubrycht T., Zrównoważenie Marynarki Wojennej RP – potrzeba czy
konieczność? Materiały z konferencji: Modernizacja Marynarki Wojennej RP
a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce, AMW. Gdynia 2009
13. Szulczewski A., Bezpieczeństwo morskie (w:) „Zeszyty Naukowe AMW”.
2005
14. Wardin K., Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim. Warszawa
2014
15. Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz polityka bezpieczeństwa
i strategia obronna RP z 1992 roku
16. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM(2007), 575 wersja
ostateczna

123

Joanna RYBA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
Michał OGRODNICZAK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W WYMIARZE LOKALNYM JAKO
ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Wstęp
Na bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej składa się bardzo wiele
aspektów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe to nie tylko ochrona państwa
przed zagrożeniami zewnętrznymi (np. militarnymi) czy wewnętrznymi
(np. ekonomicznymi). To także rozwój i ochrona wartości, potrzeb poszczególnych
członków społeczeństwa.1 W ostatnich czasach coraz większe znaczenie zdobywa
bezpieczeństwo społeczne jako element bezpieczeństwa narodowego. Pod tym
względem bezpieczeństwo społeczne to proces obejmujący działania, których celem
jest przetrwanie, dobrobyt, zrównoważony rozwój, poprzez zapewnienie
odpowiednich warunków do życia społeczeństwa. 2 Jest swego rodzaju
wyznacznikiem tego, czy w danym państwie, czy też w wymiarze bardziej lokalnym,
np. gminie jest bezpiecznie. Ma na nie wpływ poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców danego obszaru. Jest ono bardzo ważne, gdyż zależy od ogólnego
bezpieczeństwa człowieka, co oznacza, że zapewnione jest nie tylko
bezpieczeństwo społeczne sensu stricto ale także inne aspekty, takie jak
bezpieczeństwa gospodarcze czy polityczne.
Pojęcie bezpieczeństwa społecznego i zagrożenia społeczne
Termin bezpieczeństwo rozumiany jest na wiele sposobów. Przedstawia się go
w różnych wymiarach, np. jako stan świadomości człowieka, jako ludzką potrzebę,
jako wartość, czy jako prawo człowieka. Najpopularniejsze są definicje negatywne
ukazujące bezpieczeństwo jako stan braku zagrożenia. Występują jednak także
definicje pozytywne, opisujące je jako spokój, poczucie bezpieczeństwa, komfortu
czy pewności.3
Bezpieczeństwo społeczne to ochrona dostarczana przez społeczeństwo
swoim członkom poprzez zapobieganie społecznej i ekonomicznej nędzy, która
może być powodowana redukcją zarobków, chorobą, macierzyństwem,
bezrobociem, niepełnosprawnością czy podeszłym wiekiem.4 Ujmowane jest także

W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, część ogólna.
Warszawa 2013, s. 20-21
2
Ibidem. s. 36-37
3
B. Tomaszewska-Hołub, Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w społeczeństwie ryzyka
i niepewności (w:) A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb (red.): Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji
dla bezpieczeństwa, tom II.. Ełk 2013, s. 35-36
4
J. Koral, J. Łodzińska, Bezpieczeństwo ludzi i środowiska (w:) A. Wawrszusiszyn, J. Grzyb
(red.): Edukacja dla bezpieczeństwa, wymiar ontologiczny i aksjologiczny. Ełk 2014, s. 17
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jako stan ochrony egzystencjonalnych fundamentów życia ludzkiego oraz możliwość
zaspokajania jego indywidualnych potrzeb materialnych oraz duchowych, jak
również zapewnienie realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie stosownych
warunków do nauki, pracy i ochronę zdrowia.5 Definicje te pokazują jak szerokie
spektrum problemów obejmuje bezpieczeństwo społeczne. Ta forma
bezpieczeństwa jest jedną z najistotniejszych w życiu człowieka, ponieważ dotyczy
ich codziennego życia oraz poczucia bezpieczeństwa w ich najbliższym, lokalnym
środowisku, w codziennych sytuacjach. Aby obywatele czuli się bezpiecznie we
własnym państwie ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa przede wszystkim na
poziomie lokalnym, w ich najbliższym otoczeniu. Dlatego też już na poziomie gminy
zwalczanie problemów społecznych powinno być jednym z działań priorytetowych.
Do najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa społecznego zalicza się, np.
ubóstwo, terroryzm, wykluczenie społeczne, patologie społeczne (narkomanie,
alkoholizm), alienację społeczną, przestępczość, łamanie praw człowieka
i obywatela i inne”.6 Warto zwrócić szczególną uwagę na takie zjawiska, jak
przestępczość, bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne.
Bezrobocie jest ważnym problemem społecznym dzisiejszych czasów.
Definiowane jest jako brak pracy zarobkowej lub przymusowa bezczynność
zawodowa osób w wieku produkcyjnym.7 Z kolei osoba bezrobotna zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to
osoba niezatrudniona, nie wykonująca pracy zarobkowej, pełnoletnia, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego.8 Bezrobocie określane jest poprzez stopę
bezrobocia. Instrumenty służące do walki z tym zjawiskiem oraz do likwidacji jego
negatywnych skutków to aktywizacja zawodowa, tworzenie nowych miejsc pracy
oraz zasiłki dla bezrobotnych. Ludzie dotknięci tym problemem muszą zmierzyć się
także z innymi problemami, m.in. ubóstwem, wykluczeniem społecznym, czy nawet
patologiami społecznymi.
Kolejne zagrożenie społeczne to ubóstwo. Podstawowym wskaźnikiem
ubóstwa są warunki materialne, które nie pozwalają na zaspokojenie minimum
potrzeb człowieka.9 Jest ono często związane z bezrobociem, jednak ubóstwo
powoduje nie tylko brak pracy ale także zbyt mało płatna praca. Instrumentem
zwalczającym to zjawisko jest szeroko pojęta pomoc społeczna.
Zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego są również patologie społeczne
takie jak alkoholizm, narkomania. Często prowadzą do występowania przemocy
w rodzinie. W tym przypadku narzędziem pomocy dla rodzin są procedury
Niebieskiej Karty oraz różnego rodzaju programy walki z nałogami.
Ostatnim ze wspomnianych wcześniej problemów jest przestępczość. Należy
ją zwalczać już na obszarze lokalnym, aby w najbliższym otoczeniu społeczeństwo
czuło się bezpiecznie. Wszystkie wskazane wyżej problemy społeczne mogą
R. Jakubczak, J. Filis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, wyzwania i strategie. Warszawa
2006, s. 412-413
C. Bartnikowski, Współczesne problemy bezpieczeństwa społecznego Polaków (w:) B. Kaczmaryczyk,
A. Wawrzusiszyn (red.): Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, tom I.
Ełk 2013, s. 22-23
7
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2007, s. 14-20
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99,
poz. 1001)
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J. Giereszewski, Bezpieczeństwo społeczne, studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego.
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wpływać na zwiększenie przestępczości. Oznacza to, że zagrożenia społeczne są
ze sobą ściśle powiązane.
O rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa społecznego na tle bezpieczeństwa
narodowego RP świadczy wyróżnienie go obok bezpieczeństwa gospodarczego czy
obronnego w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku. Zwrócono tam
uwagę na tworzenie bezpiecznych warunków godziwego życia obywateli, rozwój
duchowy i materialny oraz kwestie bezpieczeństwa socjalnego.10 Skupiono się
przede wszystkim na problematyce bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Jako instrumenty zapobiegawcze wskazano głównie instytucję pomocy społecznej
i instytucję rynku pracy.
Poczucie bezpieczeństwa
Na przestrzeni lat wielu naukowców udowadniało, jak ważne jest poczucie
bezpieczeństwa dla człowieka. Między innymi A. Maslow przedstawiając piramidę
ludzkich potrzeb umieścił potrzebę bezpieczeństwa już na drugiej pozycji po
podstawowych biologicznych i fizjologicznych potrzebach.11
Poczucie bezpieczeństwa definiowane jest jako poczucie wolności od strachu,
szczególnie w zakresie zaspokajania potrzeb danego podmiotu. 12 Inna definicja
przedstawia je jako stan doświadczania spokoju, pewności, odczuwania braku
zagrożeń.13 Poczucie bezpieczeństwa oddziałuje na prowadzenie wartościowego,
sensownego życia.14 B. Hołyst wskazuje, że w procesie zwiększania poczucia
bezpieczeństwa powinno się brać pod uwagę nie tylko przeciwdziałanie
przestępczości, ale także, zapobieganie problemom codziennego życia obywateli.
Ma to więc związek ze wspomnianymi zagrożeniami typu bezrobocie, ubóstwo,
patologie społeczne. Proces zaspokajania potrzeby poczucia bezpieczeństwa danej
jednostki dotyczy wielu obszarów, m.in.:
 egzystencjonalno-socjalnego – właściwe warunki materialne, praca,
pieniądze;
 psychiczno-duchowego – odpowiednie do potrzeb perspektywy rozwoju;
 edukacyjno-kulturowego – stosowne warunki edukacyjne, dobre
wykształcenie, dostęp do obiektów kultury i sportu;
 społecznego – akceptacja społeczna oraz funkcjonowanie w społeczeństwie
wolnym od przemocy i naruszania prawa i porządku publicznego;
 przyrodniczego – bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska.15
Samorząd terytorialny oraz policja a bezpieczeństwo społeczne
Rozpatrując zagadnienia bezpieczeństwa społecznego na poziomie lokalnym
warto zwrócić uwagę na działania samorządu terytorialnego, a dokładniej gminy
w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
roku do zadań własnych gminy należą sprawy porządku publicznego
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku
A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Warszawa 2011, s. 21-23
12
A. S. Reber, Słownik psychologiczny. Warszawa 2000, s. 508
13
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i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.16
W kwestii bezpieczeństwa społecznego działania wykonywane są także na innych
płaszczyznach, np. edukacji i wychowania, zatrudnienia i bezrobocia, patologii
społecznych (np. alkoholizmu czy przemocy).Władze gminy mogą więc tworzyć
odpowiednie warunki sprzyjające zaspokajaniu tych potrzeb, m.in. poprzez
ustanawianie odpowiednich uchwał lub przeznaczanie środków budżetowych na
dane cele. Szczególnie popularne stały się różnego rodzaju plany rozwoju lokalnego
gmin oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych. Świadczy to o tym, że
władze gmin zauważają problemy społeczne mieszkańców.
Działalność
samorządu
terytorialnego
w
dziedzinie
zapewniania
bezpieczeństwa społecznego przejawia się także w kontekście polityki społecznej.
Pojęcie to definiowane jest jako celowa działalność państwa w zakresie
kształtowania warunków życia i pracy obywateli oraz stosunków społecznych,
ukierunkowana na zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajanie potrzeb
jednostek oraz utrzymanie porządku i ładu społecznego. 17 Cele polityki społecznej
obejmują także ułatwianie i wspieranie osiągania stabilizacji życiowej oraz
zapewnianie odpowiednich świadczeń materialnych i niematerialnych w przypadku
wystąpienia ryzyka socjalnego.18 Zagadnienie to powiązane jest z instytucją pomocy
społecznej. Jest ona stosowana gdy nie można zapewnić podstawowych spraw
bytowych jednostek bądź rodziny. Powinna być udzielana w konkretnym celu, tzn.
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. 19 Istotne pod tym względem są więc
środki finansowe przekazywane świadczeniobiorcom, m.in. świadczenia rodzinne
takie jak zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi.
Ważną instytucją mającą wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców danego
obszaru jest Policja. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku Policja
to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, która jest
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego.20 Jednostki policji występują także w skali lokalnej
najczęściej jako posterunki czy komisariaty policji. Policja uważana jest za pewnego
rodzaju gwarant poczucia bezpieczeństwa człowieka. Szczególnie ważnym
elementem jest aktywność dzielnicowego, który powinien starać się poznać
problemy społeczne występujące na jego obszarze i skutecznie przeciwdziałać
zagrożeniom bezpieczeństwa, tj. przestępstwom, patologiom społecznym, jak
również przemocy w rodzinie. Mieszkańcy oczekują od dzielnicowego gwarancji
bezpieczeństwa i porządku publicznego, co przejawiać się ma właśnie w ściganiu
sprawców przestępstw, czy także prewencji i zapobieganiu zagrożeniom oraz
szybkim reakcjom jeśli te zagrożenia występują. 21
Zagadnieniem, które zyskuje coraz większą popularność w dziedzinie
działalności policji, związanym z kwestiami bezpieczeństwa społecznego jest
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95)
B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej (w:) G. Firlit-Fesnak, M. SzylkoSkoczny (red.): Polityka społeczna, Podręcznik akademicki. Warszawa 2008, s. 42
18
R. Jurkowski, Bezpieczeństwo socjalne (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.): Bezpieczeństwo
narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego. Warszawa
2012, s. 309-310
19
W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, część
szczegółowa. Warszawa 2013, s. 168-169
20
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179)
21
M. Stefański, op. cit. s. 76
16
17
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metoda community policing. Uważa się ją za jedną z najnowszych perspektyw
kształtowania poczucia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym poprzez właściwe
działanie policjantów. Dotyczy ona trzech zasadniczych elementów: stosowania
taktyki i strategii prowadzącej do rozwiązywania problemów, zmiany struktury
organizacyjnej i mentalności oraz tworzenia zaufania społecznego. 22 Z badań
kryminologiczno-socjologicznych wynika, iż strategia community policing powinna
opierać się na działaniach mających na celu profilaktykę i zwalczanie przestępczości
oraz poprawę jakości życia lokalnego społeczeństwa. 23 Zgodnie z wytycznymi
community policing policjanci mają być łącznikami w relacjach pomiędzy
społeczeństwem a policją. Właściwymi narzędziami wykorzystywanymi w tym celu
jest m.in. szeroko rozumiana współpraca Policji ze społeczeństwem, a także
z samorządem terytorialnym i wszelkimi występującymi na danym obszarze
instytucjami i podmiotami, np. ze szkołą. Przejawiać się ma poprzez np. wspólną
identyfikację zagrożeń i problemów w danym społeczeństwie. Przy realizacji idei
community policing ważnymi czynnościami wykonywanymi przez policjantów jest
edukacja dla bezpieczeństwa z udziałem Policji, czyli przeprowadzanie różnego
rodzaju szkoleń i pogadanek dla uczniów szkół. W metodę tą włącza się również
realizacja procedury Niebieskiej karty. Idea community policing powinna być
stosowana na poziomie lokalnym szczególnie na szczeblu gminnym, ponieważ
właśnie lokalne jednostki policji powinny być jak najbliżej społeczeństwa.
Bezpieczeństwo społeczne z punktu widzenia mieszkańców gminy
Jonkowo
Jak już zostało wspomniane poczucie bezpieczeństwa jest doskonałym
wyznacznikiem poziomu bezpieczeństwa społecznego na określonym obszarze.
Idealną metodą badawczą wykorzystywaną do określenia poczucia bezpieczeństwa
jest metoda sondażu diagnostycznego. W tym celu wykorzystuje się jako narzędzie
badawcze stworzony kwestionariusz ankiety.
Z przeprowadzonych badań ankietowych w gminie Jonkowo położonej
w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko – mazurskim wynika, iż
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo wysokie. 24 W ankiecie udział
wzięło 112 mieszkańców różnych miejscowości gminy, zróżnicowanych pod
względem płci, wieku, wykształcenia oraz obecnego zatrudnienia.

M. Leszczyński, Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Warszawa 2013, s.155-161
M. Stefański, op. cit. s.108-111
24
Badania ankietowe przeprowadzone zostały w 2015 roku na potrzeby pracy dyplomowej, w której
opisano różne aspekty bezpieczeństwa w gminie Jonkowo
22
23
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Wykres nr 1: poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jonkowo

Źródło: opracowanie własne

Z powyższego wykresu wynika, że zdecydowana większość mieszkańców
czuje się bezpiecznie w gminie Jonkowo. Odpowiedź pozytywną wskazało 94%
ankietowanych kobiet oraz 90% ankietowanych mężczyzn. W porównaniu do
Badania poczucia bezpieczeństwa obywateli Polski przeprowadzonego przez
Centrum Badania Opinii Społecznej w 2014 roku odpowiedzi mieszkańców gminy
są bardziej korzystne. Gdyż według badań CBOS aż 24 % respondentów wskazało,
że nie czuje się bezpiecznie w Polsce (70% zaznaczyło tak, a 6% „trudno
powiedzieć”).25 Jeśli więc gmina i odpowiednie służby dbają o bezpieczeństwo
i zapewniają podstawowe potrzeby danego społeczeństwa poziom ten jest znacznie
większy, niż ten w skali kraju.
Ankietowani odpowiadali także na inne pytania, np. dotyczące miejsc w których
czują się mniej bezpiecznie. Pozwoliło to na ustalenie obszarów, na które władze
gminy i policja powinny zwrócić większą uwagę. Miejsca te są głównie związane
z podstawowymi problemami, o których często się zapomina, np. nieoświetlonymi
drogami osiedlowymi czy ogólnym złym stanem dróg. Co do roli władz i służb
w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcy również pozytywnie ocenili tą kwestię,
jednak znalazło się kilka zagadnień które należałoby poprawić, np. zwiększenie
patroli wieczornych oraz otwarcie posterunku policji po godzinie 16. Uważam, że
takie badania powinno się przeprowadzać częściej, gdyż w efekcie uzyskuje się
wiele wskazówek, mogących wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, tym bardziej że
pochodzą one bezpośrednio od społeczeństwa.
Podsumowanie
Bezpieczeństwo społeczne jest ważnym elementem bezpieczeństwa
narodowego, szczególnie w wymiarze lokalnym. Dobrym wyznacznikiem jest
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
wymaga podejmowania wielu działań, przede wszystkim przez samorząd
terytorialny oraz policję. Bezpieczeństwo jest elementem życia człowieka, o które
25

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_084_14.PDF (pobrano 12.07.2015 r.)
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trzeba ciągle dbać i poprawiać wskazywane elementy, aby minimalizować wszelkie
zagrożenia. Szczególnie na szczeblu lokalnym należy podejmować działania w celu
zniwelowania lub zmniejszenia poziomu występowania problemów i zagrożeń
społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, przestępczość.
Ważne jest, by kłaść nacisk na szeroko pojętą sferę socjalną, m.in. pomoc
społeczną, świadczenia rodzinne, promocję zatrudnienia i łagodzenie skutków
bezrobocia, ochronę rodziny, a w pracy policji kierować się założeniami community
policing przede wszystkim poprzez współpracę ze społeczeństwem.
Streszczenie
Na bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej składa się bardzo wiele
aspektów bezpieczeństwa, a jednym z nich jest właśnie bezpieczeństwo społeczne.
Pod tym względem bezpieczeństwo społeczne definiuje się jako proces obejmujący
działania, których celem jest przetrwanie, dobrobyt, zrównoważony rozwój, poprzez
zapewnienie odpowiednich warunków do życia społeczeństwa. Ma na nie wpływ
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców danego obszaru. Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa wymaga podejmowania wielu działań, przede wszystkim na
szczeblu lokalnym przez samorząd terytorialny oraz policję. Należy podejmować
działania w celu zniwelowania lub zmniejszenia poziomu występowania problemów
i zagrożeń społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie,
przestępczość. Ważne jest, by kłaść nacisk na szeroko pojętą sferę socjalną, m.in.
pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, promocję zatrudnienia i łagodzenie
skutków bezrobocia, ochronę rodziny, a w pracy policji kierować się założeniami
community policing przede wszystkim poprzez współpracę ze społeczeństwem.
Słowa klucze: bezpieczeństwo społeczne, poczucie bezpieczeństwa,
zagrożenia społeczne, policja
Summary
National security of Poland consists of many aspects of security, and one
of them is social security. In this context, social security is defined as a process,
which includes activities, which purpose is survival, prosperity, sustainable
development, by ensuring adequate living conditions for the population. Sense
of security inhabitants of the area have a direct impact on the level of social security.
Ensuring a sense of security requires taking many actions, mainly at the local level
by local government and police. This Institutions should efforts to reduce the level
of problems and social risks such as unemployment, poverty, domestic violence and
crime. It is important to placing emphasize on social sphere, including social
assistance, family benefits, promotion of employment and dealing with the
consequences of unemployment, protection of the family. And police should make
effort according to the guidelines of community policing, above all cooperation with
the public.
Key words: social security, sense of security, social risks, police
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Łukasz JASTRZĄB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POSTAWY I ZACHOWANIA LUDZKIE W WYDARZENIACH
POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956 R.
„Czarny czwartek" poznański – 28 czerwca 1956 r. W historii miasta zapisał się
on jako dzień zbiorowego uniesienia i jako dzień licznych tragedii – osobistych
i rodzinnych. Był to czas gniewu i przerażenia, bohaterstwa i okrucieństwa, nadziei
i rozpaczy, zdesperowanej odwagi i panikarskiego tchórzostwa,1 a Kazimiera
Iłłakowiczówna napisała 4 lipca 1956 r.: Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.2
Witold Trojanowski, jeden z obrońców w procesach poznańskich 3 (w „procesie
dziewięciu”) powiedział 9 października 1956 r. w mowie obrończej: Pamiętajcie, że
dzień 28 czerwca nie był zwykłym, normalnym dniem, (...), że odbywało się wtedy
coś, co rozwikłać, wyjaśnić będzie można dopiero po dziesiątkach lat i zrozumieć,
i należycie ocenić.4 Poznański Czerwiec 1956 trwał tylko kilkanaście godzin – od
strajku, po wybuch zbrojnych zamieszek, niewspółmierną do skali wydarzeń
pacyfikację przez cztery dywizje Wojska Polskiego,5 aresztowania i procesy, ale na
trwale odcisnął piętno na mieście, jego mieszkańcach i uczestnikach. Chociaż nie
przebił się do szerokiej świadomości Polaków tak jak Październik 1956 r. czy
Grudzień 1970 to i tak na trwale zapisał się w powojennej historii Poznania.
Postawy i zachowania uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r. nie były
jeszcze dotąd przedmiotem osobnych badań. W trakcie wydarzeń ujawniły się
wszelkie znane psychologom, socjologom, lekarzom itp. zjawiska związane z ludzką
osobowością, charakterem, emocjami, przeżyciami. W ciągu kilkunastu godzin życie
wielu osób zostało poddane różnym próbom, dla niektórych zakończyło się to
śmiercią, ciężkim okaleczeniem, więzieniem, represjami i prześladowaniami jeszcze
długo po 1956 r. Uczestnicy wydarzeń, jako grupa, nie zostali nigdy poddani
1

2

3

4

5

J. Maciejewski, Po dwudziestu pięciu latach (w:) J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa (red.): Poznański
Czerwiec 1956, wyd. II – poprawione i rozszerzone. Poznań 1990, s. 11
K. Iłłakowiczówna, Rozstrzelano moje serce, wiersz z 4 VII 1956 r. wydrukowany po raz pierwszy
w szczecińskim tygodniku „Ziemia i Morze” (nr 24 z 27 X 1956 r., s. 1). Według Moniki Chudej, badaczki
twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, w Wielkopolsce tekst utworu został opublikowany dopiero
w 1981 r., w nr. 119 „Głosu Wielkopolskiego”; M. Chuda, Z adresownika poetki. Śladami listów
Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich (w:) „Biblioteka”. 2010, nr 14(23), s. 205. O utworach
poetyckich i literackich dotyczących Poznańskiego Czerwca 1956 r. poświęcony jest artykuł: S. SternaWachowiak, Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie (w:) „Konika Miasta Poznania”. 1995, nr 4,
s. 61-95
Procesy poznańskie uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r. rozpoczęły się 27 IX 1956 r.,
przygotowano 45 aktów oskarżenia, którymi objęto 132 osoby. Ostatecznie odbyły się tylko trzy procesy
nazwane od liczby oskarżonych: „trzech”, „dziewięciu” i „dziesięciu”.
Pełny tekst przemówienia oraz mowy innych obrońców – Gerarda Kujanka, Stanisława Hejmowskiego
i Juliusza Wójciaka – patrz: Ł. Jastrząb, Przemówienia obrońców w procesach poznańskich
w październiku 1956 roku (w:) „Przegląd Zachodni”. 2010, nr 3(336), s. 247-266
W tłumieniu zajść brały udział: 10 Sudecka Dywizja Pancerna i 19 Dywizja Pancerna z 2 Korpusu
Pancernego, 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego i 5 Saska Dywizja Piechoty z 2 Korpusu
Armijnego, 10 Wielkopolski Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego (KBW) oraz oddziały KBW –
kompania motocyklowa i pododdziały transporterów opancerzonych, które zostały wydzielone jako
grupa ad hoc z 1 Specjalnej Brygady KBW z Góry Kalwarii, 2 Brygady KBW z Białegostoku i 12 Pułku
KBW ze Szczecina.
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chociażby badaniom socjologicznym, ankietowym tak jak osoby, świadkowie, którzy
brali udział bądź przeżyli przełomowe wydarzenia,6 nie zanalizowano również pod
żadnym kątem relacji i wspomnień uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r.,7 nie
wykonano analizy socjologicznej zatrzymanych i aresztowanych uczestników.8
Grupą osób, które w sposób szczególnie tragiczny przeżyły Poznański
Czerwiec 1956 r. są rodziny osób zabitych i zmarłych z ran. W wyniku wydarzeń
zginęło lub zmarło z obrażeń 57 osób, w tym 49 cywilów, czterech żołnierzy, trzech
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i jeden milicjant. Przeszło 80% ofiar
śmiertelnych nie brało czynnego udziału w zajściach – ich śmierć spowodowana była
bezładną strzelaniną między innymi osób cywilnych, które tego dnia weszły
w posiadanie broni.9 Liczba rannych nie przekroczyła na pewno 650 osób i jest
wielce prawdopodobne, że może oscylować wokół 500.10 Są to liczby zgodne
z najnowszym stanem badań prowadzonych przez niżej podpisanego jak i tożsame11
z ustaleniami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu.12 Wszelkie inne przytaczane liczby ofiar – sięgające nawet 113 osób,
nie mają żadnych podstaw źródłowych, a dyskusję wokół tego problemu można na
dzień dzisiejszy uznać za zamkniętą. Począwszy od 1999 r. prowadzę badania nad
stratami osobowymi Poznańskiego Czerwca 1956 r., wiele lat zajęło mi dotarcie do
rodzin ofiar,13 namówienie ich na rozmowy, wspomnienia, przekazanie kopii
Patrz np.: W. Śliwowska, Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego
(w:) „Rocznik Augustowsko-Suwalski”. 2002, t. 2, s. 7-15; A. Zapalec, Wspomnienia sybiraków jako
źródło historyczne w badaniach nad deportacjami obywateli polskich w głąb ZSRS (1940-1941)
(w:) K. Karolczak (red.): Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych
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Jest tam również napisane, że nie można nawet wykluczyć – na co zwracają uwagę niektórzy publicyści
– że niektóre postrzelenia osób cywilnych spowodowane były przez innych cywili, co mogło być
spowodowane ogólnym chaosem w prowadzeniu ognia oraz nieumiejętnością w obchodzeniu się
z bronią.
11
Prokurator Mirosław Sławeta z poznańskiej Komisji ustalił liczbę poległych cywilów na 50. Różnica
polega na tym, że błędnie zakwalifikował Andrzeja Styperka, który podczas zajść został ranny a zmarł
w 1964 r. Jest to klasyfikacja ofiar niezgodna z przyjętymi metodami liczenia strat bojowych, do których
nie wlicza się osób zmarłych po wypisaniu ze szpitala. W ten bowiem sposób można np. mnożyć ofiary
II wojny światowej lub np. kobietę, która została ciężko ranna w Poznańskim Czerwcu, a zmarła w 1992
r. niewątpliwie odczuwając skutki tamtego postrzału przez całe życie.
12
Śledztwo w sprawie przestępczych czynów funkcjonariuszy państwa komunistycznego podczas tzw.
Wydarzeń Poznańskich (S 23/00/Zk). Śledztwo wszczęła 6 IX 1991 r. dawna Okręgowa Komisja
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z uwagi na likwidację Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu postępowanie to zawieszono 28 I 1999 r. Po utworzeniu Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, postępowanie podjęto
z zawieszenia 22 XI 2000 r.
13
Nie udało się odnaleźć tylko dwóch rodzin, dwie kategorycznie odmówiły spotkania.
6

133

dokumentów czy zdjęć. Efekty tych badań stały się częścią publikacji,14 natomiast
wszelkie relacje, korespondencja, notatki zostały złożone w Archiwum Państwowym
w Poznaniu.15 Analiza tych dokumentów i przede wszystkim kontakty osobiste,
pozwoliły na opisanie po raz pierwszy w historiografii Poznańskiego Czerwca 1956
r. zachowań, przeżyć czy odczuć członków rodzin ofiar śmiertelnych.16 Dla mojej
matki życie zakończyło się w dniu 28 czerwca 1956 roku, dla mnie zresztą też. Brat
zdał w 1956 r. maturę, 28 czerwca poszedł po bilety do kina, by w ten sposób uczcić
ze mną koniec szkoły. Wyszedł rano i już nie wrócił – seria z karabinu maszynowego
dosłownie rozcięła go na pół. Mama leży teraz w jednym grobie z synem. Zmarła
w 1992 r., chował ją ten sam ksiądz, co syna w 1956 r. To jedna z wielu relacji
rodziny ofiary Czerwca 1956 r., jednak wszystkie są do siebie podobne – szok,
niedowierzanie, ból i smutek. Jedna z osób, która była przy śmierci ojca, w szoku
dołączyła się do atakujących jeden z posterunków MO: dostał prosto w serce i, jak
powiedział lekarz, żył najwyżej jeszcze siedem minut po postrzale. Ponieważ
zaczęłam krzyczeć i szlochać, wypchnięto mnie z pomieszczenia i kazano iść do
domu. Pognałam, sama nie wiedząc dokąd, jak obłąkana (...) deptakiem (...) biegła
dziewczyna i przeraźliwie krzyczała, że zabito jej ojca. To byłam ja.17 Syn jednego
z zabitych, 3,5-letni chłopiec (według relacji żony ofiary) w dniu śmierci ojca
rozpaczał z całkiem innego powodu – ojciec obiecał mu prezent, którego nie zdążył
mu wręczyć, bo zginął. Ciotka jednej z ofiar wspominała: mój 15-letni siostrzeniec
dostał postrzał w brzuch, umierał świadomie kilka dni, nie mogłam chodzić do niego
do szpitala, bo wciąż krzyczał i płakał. Inna tragiczna historia dotyczy ojca, który
w Poznania znalazł się przejazdem wraz 9-letnim synem i 16-letnią córką. Poszli
zobaczyć co się dzieje na ul. Kochanowskiego, tam gdzie była siedziba Urzędu
Bezpieczeństwa. Mężczyzna dostał strzał w głowę, krew, mózg, kawałki czaszki
opryskały stojącego obok jego syna, on sam przewrócił się na córkę. 9-latek doznał
wielkiego szoku, przez całe późniejsze życie leczył się psychiatrycznie. Dwie inne
żony zastrzelonych trafiły do szpitali psychiatrycznych, ich dzieci oddano na
wychowanie rodzinie. Na adres domowy jednego z zabitych przez kilkanaście lat
przychodziły różne pisma, wysyłane celowo przez Służbę Bezpieczeństwa, a do lat
80-tych chłopak widniał na spisach wyborców. Dla jego matki to był ciągły ból, bała
się listonosza, który w każdej chwili mógł przynieść list do jej nieżyjącego syna –
wspominał krewny ofiary. Matka innego 18-latka, zakłutego bagnetami, na nagrobku
wyryła Mój jedyny syn. Pełna tragedii jest również historia dwóch braci, pracujących
razem jako grabarze na jednym z poznańskich cmentarzy. Bracia poszli do centrum
zobaczyć co się dzieje, jeden z nich zginął na oczach drugiego. Brat ożenił się
następnie z wdową (szwagierką), a obecnie wszyscy troje leżą we wspólnym grobie
na cmentarzu, na którym pracowali. Jedną z ofiar był również 49-letni kolejarz, który
wieczorem w mundurze kolejarskim szedł do pracy na dworzec. Został przez
siedzącego na dachu cywila z bronią przypadkowo wzięty za żołnierza i zastrzelony.

Ł. Jastrząb, „Rozstrzelano moje serce..., op. cit.
Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Kolekcja Łukasza Jastrząba, Materiały dotyczące ofiar
Poznańskiego Czerwca.
16
Ze zrozumiałych względów natury osobistej, nie zostały przytoczone informacje wskazujące na
konkretną ofiarę wydarzeń, relacje dotyczą zarówno ofiar cywilnych jak i tych po stronie władz.
17
J. Jankowska-Lasecka, Z gniewu to było... (w:) J. Maciejewski (red.): Poznański Czerwiec 1956...,
op. cit., s. 297
14
15

134

W tym czasie jego zięć – jako oficer Urzędu Bezpieczeństwa – był w gmachu Urzędu
podczas ostrzału. Oboje są pochowani teraz we wspólnym grobie.
Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 r. uruchomiły również
w uczestnikach zachowania sadystyczne, dochodziło do samosądów. Napotykani
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa a także żołnierze byli bici, często
wielokrotnie: (...) został rozpoznany funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa (...)
Z okrzykiem „zabić ubowca” pobito go do nieprzytomności. Napastnicy wdarli się do
Domu Zdrowia przy ul. Słowackiego, dokąd został przeniesiony (...) gdzie
w obecności lekarza i pielęgniarek znów pobito go do utraty przytomności.18 (...)
W jednym z mieszkań napastnicy zastali śpiącego po służbie funkcjonariusza
Urzędu Bezpieczeństwa (...). Został pobity do nieprzytomności (...) Następnie
wyrwany z rąk pogotowia ratunkowego przy krzyku: „ubowiec, komunista, trzeba go
zabić, bo zamordował matkę i czworo dzieci”, bity i wleczony po bruku, stracił kilka
razy przytomność.19 Zdarzały się przypadki, że karetki pogotowia nie były
dopuszczane do rannych żołnierzy i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, jeden
z pojazdów z rannymi żołnierzami został ostrzelany przez cywilów, ranny został
sanitariusz siedzący wewnątrz,20 inne karetki obrzucane były kamieniami. Śmiercią
zakończył się lincz na 26-letnim kapralu Zygmuncie Izdebnym, wartowniku
w poznańskim UB, który niczego nieświadomy przyjechał do pracy pociągiem
i został przez demonstrantów rozpoznany. Tłum dopadł uciekającego Zygmunta
Izdebnego, na peronie 4 Dworca Głównego. Był bity, kopany, twarz przypalano mu
papierosami, niektórzy skakali po jego klatce piersiowej. Wzywano maszynistę, by
przejechał parowozem po leżącym na torach pobitym wartowniku.21 Nadjechało
pogotowie ratunkowe, lecz tłum trzykrotnie nie dopuścił karetki do linczowanego 26latka.22 Autor sprawozdania dla Prokuratury Generalnej tak napisał: Izdebny był
w takim stanie, że tylko jęczał.23 Zmaltretowanego odbiła 7 kompania podchorążych
3 batalionu Centrum Wyszkolenia Służby Tyłów.24 Kaprala Zygmunta Izdebnego,
potwornie zmasakrowanego, jeszcze żywego odwieziono do 111 Wojskowego
Szpitala Rejonowego, gdzie przy oczyszczaniu ran zmarł. Ciężarna żona
dowiedziała się o tragedii następnego dnia, ciało zidentyfikował jego ojciec, który
powiedział, że zamiast twarzy była krwista kula bez uszu i oczu.25 Jeden
ze świadków spośród osób cywilnych – Jerzy Urbaniak – tak opisał tę straszną
śmierć, akceptując w pełni jej okrucieństwo: (…) widziałem na dworcu PKP jak 30
ludzi linczowało agenta UB. Kiedy już leżał we krwi, przyjechało pogotowie
ratunkowe. Krzyczałem, żeby go zostawili i odjechali. Groziłem, że wszyscy
komuniści i ubecy skończą w Poznaniu tak samo (…) a poszedłem na dworzec,

J. Ptasiński, Wydarzenia poznańskie czerwiec 1956, Warszawa 1986, s. 77
Ibidem, s. 78
20
AIPN Po, sygn. IPN Po 570/8, k. 24
21
Wspomnienia Adeli Barbary Samaryk w: Rok 1956 – 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później.
Poznań 2006, s. 68
22
Patrz m.in.: (po), Nie ludzie, lecz bestie (w:) „Gazeta Poznańska”. nr 160 z 4 VII 1956 r., s. 5
23
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Prokuratura Generalna, sygn. 1634 Zajścia poznańskie
w czerwcu 1956 r., k. 42
24
Wojskowy lekarz, który zabrał karetką kaprala Zygmunta Izdebnego to Zdzisław Trzęsicki, kierowcą był
Aleksy Kwiryn
25
M. J. Potograbski, Powstanie Poznańskie 1956 roku. Wspomnienia rodzin o zabitych, niektóre relacje
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by (…) kupić piwo w dworcowym barze (…).26 Według protokołu z oględzin zwłok,
Zygmunt Izdebny miał (...) liczne rany tłuczone i cięte części owłosionej głowy,
wgniecienie [pisownia oryg. – przyp. Ł. J.] kości czaszki w obrębie sklepienia, liczne
rany tłuczone i cięte twarzy, wielokrotne złamanie kości nosa i twarzy, rozległe
zasinienia szyi, barków i górnej części klatkowej (...).27 Lincz opisany był również
w materiałach sądowych z procesu morderców: (...) bijąc napadniętego pięściami
w twarz (...) chwytał go za włosy i kopał w twarz (...) został (...) pobity i wrzucony na
(...) płot (...) przez kilkanaście metrów wleczony między torami (...) wskoczył na
brzuch, klatkę piersiową (...) deptał go i kopał w głowę i twarz (...) włożył niedopałek
papierosa z tlącym końcem do ust (...).28 W sprawie o morderstwo odbył się tzw.
„proces trzech”,29 który rozpoczął się 27 września 1956 r. Na ławie oskarżonych
zasiedli 20-letni Józef Foltynowicz, 18-letni Jerzy Sroka i 18-letni Kazimierz Żurek.
Wyrok zapadł 8 października 1956 r.: Józef Foltynowicz i Jerzy Sroka otrzymali po
4 i pół roku więzienia, a Kazimierz Żurek – cztery lata. W 2009 r. ukazała się książka
Kingi Przyborowskiej30 o „procesie trzech”, którą autorka zadedykowała mordercom
Zygmunta Izdebnego – sprawa zakończyła się wielkim skandalem.31
Okrucieństwo przejawiało się również w zachowaniu osób będących po drugiej
stronie barykady. Jeden z demonstrantów – 19-letni Marian Kubiak wszedł do czołgu
o numerze taktycznym 945 należącego do 23 pułku czołgów 19 Dywizji Pancernej,
ostrzeliwał z niego gmach UB. Po pewnym czasie Marian Kubiak wyszedł z czołgu
przez górny właz i wtedy podbiegli żołnierze, którzy nadziali go na bagnety oddając
jednocześnie strzał. Lekarze ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei tak
zapisali rozpoznanie lekarskie: rana postrzałowa brzucha, wypadnięcie trzew, rana
postrzałowa okolic łokcia, liczne rany jelit postrzał brzucha.32 Jeden młody chłopiec
może 18-20-letni konał. Całą noc wołał matkę. Podeszłam do niego. Jeszcze raz
zawołał „mamo” i skonał. Wzięłam jego dokumenty, żeby z portierni nadać telegram
do rodziny. Wtem weszła starsza kobieta i pyta o syna: „podobno jest ranny”.
Spóźniła się o 20 minut. Była wdową i to był jej jedyny syn. Oddałam jej dowód syna
i wskazałam drogę na drugie piętro.33 Tym chłopcem był właśnie Marian Kubiak.
Osobną sprawą były przypadki bicia i maltretowania osób zatrzymanych przez
milicjantów. Był to niestety proceder na skalę masową, trwający kilka dni i co
interesujące – w przeważającej większości przypadków pobić dokonywali milicjanci,
a nie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Władysław Gostyński tak opisywał
S. Kmiecik, Blizna na pamiątkę (w:) „Głos Wielkopolski” nr 116(18907), z 19 V 2006 r., s. 22
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M. R. Bombicki, Polski Październik '56. Początek drogi. Poznań 1993, s. 63-64
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bicie w zażaleniu do Prokuratury Wojewódzkiej: (...) zaczął mnie bić gumową pałką
(...) bił po twarzy i kopał. Bicie odbywało się w ten sposób, że milicjant trzymał mnie
za głowę, a osobnik w cywilu bił mnie (...) każdy dobrą godzinę (...) Siedziałem
w czasie okupacji w więzieniu i w obozie w Stutthofie przez 27 miesięcy (...) bity
i kopany wówczas nie byłem.34 Według Prokuratora Wojewódzkiego Ludwika
Zboralskiego z Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu – do bicia aresztowanych miał
zachęcać sam zastępca Komendanta Głównego MO płk Teodor Duda, podczas
masówki z milicjantami w KW PZPR w Poznaniu.35 Sprawę bicia zatrzymanych
badała Komenda Główna MO (KG MO), która wydała raport w tej sprawie.36
Wyczytać w nim można, iż do 14 września 1956 r. do Prokuratury Wojewódzkiej
wpłynęło 48 zażaleń od osób pobitych w czasie zatrzymania i śledztwa.
„Stwierdzono, że w zasadzie fakty pobicia w jednostkach MO nie miały charakteru
zorganizowanego i celowego (...) to skargi na uderzenia w twarz, kopnięcia,
uderzenia pałką itp.” W IX Komisariacie MO na Jeżycach w Poznaniu „ścieżkę
zdrowia” urządzono trzem członkom ZMP – byli bici prawie dwie godziny. Na
posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Poznaniu w dniu 19 września stwierdzono, że
bicie i znęcanie się nad demonstrantami było „formą odwetu za wypadki
poznańskie”.37 KG MO przychyliła się do prośby Komendanta Wojewódzkiego MO
w Poznaniu i odwołała go z dniem 20 września 1956 r. ze stanowiska, pozostawiając
go w strukturach MO. Komendant Główny MO gen. Ryszard Dobieszak prosił
Prokuratora Generalnego PRL Mariana Rybickiego, by śledztwa w sprawie pobić
„ograniczyć do niewielkiej ilości funkcjonariuszy”.38 Złożonych zostało 48 zażaleń na
pobicia, co ciekawe – dotyczyły one tylko funkcjonariuszy MO. Prowadzone w 1956
r. śledztwa przeciwko bijącym milicjantom zostały szybko umorzone, dyscyplinarnie
zwolniono tylko komendanta IX Komisariatu MO w Poznaniu.
Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu w ramach
prowadzonego śledztwa w sprawie Poznańskiego Czerwca 1956 r. (o sygn.
S 23/00/Zk) ustalił: W jego trakcie Marianowi S., byłemu funkcjonariuszowi MO,
postawiono zarzut, że w okresie od 30 czerwca 1956 r. do 4 lipca 1956 r.,
w Poznaniu, jako funkcjonariusz Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej
Poznań – Jeżyce, przekraczając swą władzę przysługującą funkcjonariuszowi na
stanowisku starszego referenta sekcji operacyjnej w/w jednostki MO, w celu
wymuszenia na Marianie K. – pozbawionym wolności w związku z udziałem w tzw.
Wydarzeniach Poznańskich i osadzonym w areszcie w/w jednostki MO – przyznania
się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożenia określonych wyjaśnień, znęcał
się fizycznie i moralnie nad nim w ten sposób, że groził mu pozbawieniem życia przy
użyciu pistoletu i uderzył go nim kilkukrotnie w głowę, a następnie, wspólnie
i w porozumieniu z innymi nieustalonymi funkcjonariuszami MO, bił go rękoma
i pałka po całym ciele, popełniając w ten sposób zbrodnię komunistyczną na szkodę
wyżej wymienionego pokrzywdzonego, w formie stosowania represji polegających

Zażalenie Władysława Gostyńskiego, zamieszkałego w Poznaniu, ul. Leonarda 6 m 5 na pobicie go
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Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach. Poznań 1995, s. 154-155
35
Notatka prokuratora wojewódzkiego z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w sprawie bicia
zatrzymanych (w:) ibidem, s. 157
36
Stanowisko Komendy Głównej MO w sprawie bicia zatrzymanych (w:) ibidem, s. 158-161
37
Ibidem, s. 158
38
Ibidem, s. 161
34
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na naruszeniu prawa do nietykalności cielesnej i prawa do humanitarnego
traktowania w trakcie pozbawienia wolności. Kwalifikując w/w czyn jako
przestępstwo określone w art. 286 § 1 i art. 246 w zw. z art. 36 k.k. z 1932 r.
i w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN..., po wyłączeniu tej
sprawy do odrębnego postępowania, skierowano przeciwko w/w akt oskarżenia do
Sadu Rejonowego Poznań Grunwald – Jeżyce. Wyrokiem z dnia 21.04.2009 r.,
Mariana S. uznano winnym zarzucanego mu czynu i wymierzono mu karę 1 roku i 6
miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na okres lat 2. Wyrok ten
jest prawomocny. Choć zapadł on w jednostkowej sprawie, uznać go należy za
symboliczny, gdyż jak wynika z poczynionych ustaleń, wśród osób pozbawionych
w jakiejkolwiek formie wolności, prawdopodobnie nad co najmniej połową z nich
znęcano się, bądź ich bito.39
Pomimo, że dokumenty źródłowe wskazują przede wszystkim na milicjantów,
jako sprawców pobić aresztowanych, to w literaturze jest dostępnych wiele relacji
i wspomnień, w których sprawcami pobicia byli funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa. Oto fragment jednego z nich [Stanisławy Sobańskiej-Przybylskiej]:
(...) Bito mnie czymś twardym, uderzenia były takie głuche. Może to był pręt
stalowy. (...) Stawiano mnie twarzą do ściany z rękoma podniesionymi i bito po całym
ciele, szczególnie z upodobaniem po nerkach, tak że moczyłam się krwią (...).40
Udział milicji w wydarzeniach był przedmiotem badania specjalnej komisji
powołanej dla zbadania postaw i zachowania się funkcjonariuszy MO w czasie
Poznańskiego Czerwca 1956 r.41 W wyniku jej prac powstało sprawozdanie
datowane na 30 lipca 1956 r., w którym zaprezentowano zachowanie się milicjantów.
Okazało się, że część funkcjonariuszy zdezerterowała z posterunków – w tym
również niektórzy ich komendanci, którzy w popłochu przebierali się w cywilne
ubrania i uciekali do domów, niektórzy w ogóle nie zorganizowali obrony
komisariatów lub biernie oddawali broń. W wyniku tego 11 milicjantów wydalono
ze służby, 8 zdegradowano z zajmowanych stanowisk, przeniesiono 28. Inny
interesujący dokument powstał w lipcu 1956 r. i dotyczył relacji, jakie po Poznańskim
Czerwcu 1956 r. wytworzyły się pomiędzy funkcjonariuszami Urzędu
Bezpieczeństwa a milicją.42 Okazało się, że funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa oskarżali milicjantów o bierność, tchórzostwo, nie przyjście im

Ustalenia i stan śledztwa dotyczącego Poznańskiego Czerwca 1956 r. (2009 r.). Zobacz też:
P. Bojarski, Skazany za Czerwiec (w:) „Gazeta Wyborcza” nr 95(6008) z 23 IV 2009 r., dodatek
„Poznań”, s. 3
40
S. Sobańska-Przybylska, Krzyczałam: zabijcie mnie od razu! (w:) A. Ziemkowski (red.): Poznański
Czerwiec 1956. Relacje uczestników, oprac. red. E. R. Dabertowa, współpraca R. Kurewicz, wyd. II,
Poznań 2008, s. 212
41
AIPN, sygn. IPN 329/1, Sprawozdanie z pracy Komisji powołanej Zarządzeniem KGMO Nr 38/56 z dnia
26 VII 56 w sprawie zbadania postawy i zachowania się funkcjonariuszy MO w okresie wypadków
poznańskich, k. 109-125. Komisja w składzie: kpt. Józef Zieliński (przewodniczący), kpt. Jerzy
Jabłoński, kpt. Zdzisław Pawlak, kpt. Jan Pieszko (członkowie). Szerzej o działalności MO
w Poznańskim patrz: Ł. Jastrząb, Milicja Obywatelska w Poznańskim Czerwcu 1956 r. Wybór źródeł,
Toruń 2011; tenże, Udział Milicji Obywatelskiej w Poznańskim Czerwcu 1956 r., „Kwartalnik
Historyczny”. 2011, nr 1, s. 85-100
42
AIPN, sygn. IPN 329/1, Notatka o nastrojach między funkcj. M. O. i U. ds. B. P. na terenie miasta
Poznania oraz o niektórych brakach organizacyjnych w wyposażeniu jednostek MO, k. 105-108.
39
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z pomocą. Doszło nawet do incydentu z użyciem broni po kłótni między milicjantem
a pracownikiem UB.43
Po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 r. władza postanowiła nie tylko
ukarać uczestników zarówno po stronie strajkujących jak i władzy, ale też nagrodzić
postawy i zachowania osób biorących udział w zajściach. W protokole nr 100
z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 29 czerwca 1956 r. zapisano, by
odznaczyć pośmiertnie poległych w walce z bandytami żołnierzy i pracowników
bezpieczeństwa.44 Odznaczenia otrzymali polegli żołnierze i funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa: szer. Jakub Czekaj (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),
szer. Bronisław Falasa (Złoty Krzyż Zasługi), por. Kazimierz Graja (Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski), kpr. Zygmunt Izdebny (Złoty Krzyż Zasługi), ppor.
Marian Sępkowski (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).45 Wystąpiono
z wnioskami o odznaczenia dla 140 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa,46
żołnierzy,47 wystosowano również wnioski premiowe.48 Np. załoga posterunku MO
w Czempiniu za odparcie ataku otrzymała nagrody pieniężne i bojowe odznaczenia:
sierż. Aleksander Grzegorz i sierż. Józef Skrzydlewski – Medalem „Zasłużony na
Polu Chwały”, a dowódca st. sierż. Edmund Budziński dostał „Krzyż Walecznych”.49
Odznaczono również cywilów – zastrzelonego Mikołaja Matwiejczuka (Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), Aleksandrę Banasiak, pielęgniarkę
ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei (Brązowy Krzyż Zasługi), do wniosków
odznaczeniowych przedstawieni zostali też m.in. pracownicy węzła PKP za ochronę
mienia w dniu 28 czerwca 1956 r.50
Podobnie jak część milicjantów, biernością wykazały się również ówczesne
władze lokalne. I sekretarza KW PZPR w Poznaniu Leona Stasiaka nie było
w gmachu Komitetu, następnego dnia się ledwie trzymał, a nieudaną próbę
uspokojenia nastrojów podjął sekretarz propagandy Wincenty Kraśko. Pracownicy
KW PZPR dostali polecenie opuszczenia budynku i wtopienia się tłum 51. Nie zdziałał
nic również przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej miasta Poznania –
Franciszek Frąckowiak. Chaos i panikę na szczeblach centralnych doskonale
obrazuje proces decyzyjny w sprawie użycia broni – dokładna analiza jego przebiegu
została przeprowadzona w 2006 r. i wskazała na Edwarda Ochaba, który
najprawdopodobniej wydał rozkaz strzelania.52
Poznański Czerwiec był dla większości uczestników wydarzeniem, które na
trwale odcisnęło piętno w ich wspomnieniach, dla części z nich był to jeden
z najważniejszych dni w życiu. Jak mówił jeden z bohaterów filmu „Poznań ‘56” –
Pamiętam to. To był wyjątkowy dzień, 28 czerwca. Potem w moim życiu nic się nie
Ł. Jastrząb, Zabił z zemsty za Czerwiec (w:) „Głos Wielkopolski”, nr 152(19246) z dnia 2 VII 2007 r.,
s. 33
44
Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec-listopad ‘56,
opracowanie, wybór i przygotowanie do druku: M. Jabłonowski, W. Janowski, A. Skrzypek, W. Władyka.
Warszawa 2009, s. 248
45
Szerzej patrz: Ł. Jastrząb, „Rozstrzelano moje serce..., op. cit.
46
AIPN Po, sygn. IPN Po 570/5, k. 102
47
AIPN Po, sygn. IPN Po 570/10, k. 39
48
Ibidem, k. 238
49
Ł. Jastrząb, Krzyż Walecznych za Czempiń, „Głos Wielkopolski” nr 152(19246) z 2 VII 1956 r., s. 33
50
AIPN Po, sygn. 570/4, k. 16
51
A. Ziemkowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń (w:) J. Maciejewski (red.): Poznański
Czerwiec 1956..., op. cit., s. 75, 78
52
Ł. Jastrząb, „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu..., op. cit., s. 40-44
43
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zdarzyło.53 Wspomnienia uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r. ewaluowały
od 1981 r. Początkowe relacje były – jak ja to nazywam – „czyste”, tzn. pozbawione
elementów martyrologicznych, kombatanckich, w miarę wiernie oddające przebieg
zajść i emocje temu towarzyszące.54 Takie tendencje w tekstach i relacjach
przewijały się do połowy lat 90-tych. Można wtedy było przeczytać naprawdę dobre
wspomnienia, gdzie wspominane były również elementy negatywne zajść – takie jak
np. kradzieże czy alkohol, które to zjawiska są normalnymi zjawiskami
występującymi przy wszelakich wystąpieniach, zajściach itp. Tak wspominał Jacek
Łuczak sytuację na podwórzu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 28 na terenie
Państwowej Hurtowni Piwa nr 1 (zwanej popularnie „browarem”): Nie wiem jak
znalazłem się na placu, gdzie było pełno beczek z piwem. Ludzie otwierali beczki,
lali do butelek i pili. Wziąłem i ja napełnioną butelkę z ciemnym piwem, usiadłem na
beczce i piłem gdy koło moich nóg spadła jakaś dymiąca puszka. Okazało się, że
był to gaz łzawiący. Uciekając z tego miejsca, wpół oślepiony, obaliłem kobietę
ubraną w futro. (...) Gdy zobaczyła moje oczy, pomogła mi przyjść do siebie i spytała
czy nie chcę pistoletu. Odpowiedziałem twierdząco i znów byłem w posiadaniu
broni.55 Od połowy lat 90-tych do wspomnienia z Poznańskiego Czerwca 1956 r.
zaczęła cechować konfabulacja, podkolorowywanie przeżyć, przytaczanie faktów
powszechnie znanych i opisanych, których to uczestnikami miały być osoby piszące
wspomnienia. Opisywane zdarzenia są powtarzalne, przewijają się w większości
relacji, przez co stają się do siebie podobne, nie wnoszące nic nowego do historii
wydarzenia, bowiem oparte na faktach powszechnie znanych, na wiedzy nabytej.
Apogeum tego zjawiska nastąpiło w 2006 r., kiedy obchodzono 50 rocznicę
wydarzeń i były publikowane np. relacje dzieci, by podać przykład 4-letniej
dziewczynki, która 28 czerwca 1956 r. przemierzała ulice Poznania niesiona na
plecach swojej babci i jak wspominała – w mojej pamięci ten dzień zachował się jako
szczególny i pozostanie do końca mojego życia.56 Wtedy też wąska grupka
kombatantów,57 ku akceptacji władz Poznania, przeforsowała, że obchodzona
będzie rocznica „Powstania Poznańskiego Czerwca”. Nazwa „powstanie” absolutnie
nie przyjęła się w środowisku naukowym,58 jednak szefowie związków
kombatanckich autorytatywnie stwierdzili, że Poznański Czerwiec 1956 r. to było
nasze powstanie,59 a jeden z nich – Stanisław Zuber – ogłosił się w 1998 r. dowódcą
tego powstania.60 Nie brakuje jednak pojedynczych relacji, które w sposób
obiektywny opisują co się działo wówczas w Poznaniu, że miała miejsce nie tylko
pokojowa demonstracja, ale również zachowania i postawy odbiegające od norm
spokojnego protestu: (...) jedni ludzie żądali chleba za swą ciężką pracę, inny
Film w reżyserii Filipa Bajona (1996 r.). Kwestię tę wypowiada na początku filmu Darek (w tej roli
Arkadiusz Walkowiak).
54
Patrz np.: A. Ziemkowski, Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników..., op. cit.
55
J. Łopiński, Czerwiec z bronią w ręku (w:) „Głos Wielkopolski”, nr 150(14052) z 29 VI 1990 r., dodatek
„Solidarność Wielkopolska”, nr 137 z 29 VI 1990 r., s. 4
56
H. Rawecka, Miałam wtedy cztery lata (w:) Widziałem powstanie. Czerwiec 1956..., op., cit., s. 87-88
57
O problematyce uprawnień kombatanckich za Poznański Czerwiec 1956 r., patrz: Ł. Jastrząb,
Kombatanci z 1956 r.? (w:) „Dziś”. 2007, nr 2(197), s. 157-171
58
Kwestię tę omówił Andrzej Choniawko – patrz: Powstania czy rewolty? W kręgu terminologii
(w:) „Przegląd Zachodni”. 2006, nr 3(320), s. 21-48
59
A. Banasiak, R. Biniak, W. Marciniak, M. Wiza, To było nasze powstanie (w:) „Głos Wielkopolski”,
nr 33(18824) z 8 II 2006 r., s. 16
60
S. Zuber, Przyczyny wybuchu Powstania Poznańskiego w czerwcu 1956 roku, wyd. II. Poznań 1998,
s. 144
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heroiczny ich wyczyn niweczyli rozwydrzeniem (...) ten spontaniczny zryw ludzi nie
potrafił oczyścić się od cwaniaków i zadymiarzy, wręcz odwrotnie, stawał w ich
obronie.61
Poznański Czerwiec 1956 r., jako wydarzenie społeczne, w swym przebiegu,
dynamice czy skali zajść, wyzwolił w jego uczestnikach wszelkie znane badaczom
zjawisk socjologicznych, społecznych (badanych również pod kątem medyczny)
mechanizmy ludzkich zachowań. Postawy i zachowanie się uczestników obu stron
były typowe – stres, panika, szok, odwaga połączona z lekkomyślnością czy zwykły
strach mylony często z tchórzostwem. Ujawniły sie w tych wydarzeniach elementy
znane z podobnych wystąpień – dewastacje, kradzieże, lincze, pobicia, ale również
szczera walka o swoje prawa czy patriotyzm u niektórych nabyty niestety często po
latach w drodze konfabulacji w swych wspomnieniach. Ówczesna władza nie zdała
egzaminu – po początkowej całkowitej bierności decyzyjnej, użyła środków
militarnych niewspółmiernych do skali zajść. Milicjanci odreagowali swą indolencję
(jak nazwał ich zachowanie gen. Włodzimierz Muś, w 1956 r. dowódca KBW)62 bijąc
i maltretując zatrzymanych, demonstranci swą złość i gorycz wyładowywali podczas
linczów, demolowaniu63 sklepów, garaży, warsztatów, mieszkań funkcjonariuszy czy
nawet żłobka.64 Po wydarzeniach cześć osób nagradzano i odznaczano, innych
więziono lub prześladowano przez następne dekady. Ofiary wypadków poznańskich
dzielą się na tych, których pochowano w glorii i chwale, przy udziale przedstawicieli
władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na cmentarzu bohaterów, i na tych, którzy
polegli i których pochowano po cichu, skromnie, bez podkreślania tragizmu ich
śmierci. Ale tam, przed Trybunałem Najwyższym, stanęli oni wszyscy w jednym
szeregu wspólnym połączeni uściskiem (...).65 Poznański Czerwiec odcisnął trwałe
piętno na postawach wielu ludzi, niektórzy nie podnieśli się psychicznie po
wydarzeniach, niektórzy zapłacili szykanami, prześladowaniami, trwałym
kalectwem, inni – oddali najcenniejszą rzecz – życie, z którym to piętnem musiały
żyć ich rodzony.
Streszczenie
Artykuł prezentuje niezbadaną dotąd problematykę zachowań i postaw ludzkich
w czasie wydarzeń Poznańskiego Czeerwca 1956 r. Opisuje reakcje rodzin zabitych
i rannych, zachowania uczestników zarówno po stronie rządowej jak i cywilnej. Jest
próbą socjologicznego spojrzenia na te wydarzenia.
Słowa klucze: Poznański Czerwiec 1956, strajk, komunizm, Poznań, PRL
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Summary
The article presents unexplored so far the issue of human behavior and
attitudes during the events of the Poznan Czeerwca 1956. Describes reactions
of families of those killed and wounded, the behavior of participants in both the
government and civil. It is an attempt sociological perspective on these event.
Key words: Poznań June 1956, strike, communism, Poznań
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Zdzisław KNECHT, Ryszard KRYSZE-JASIŃSKI, Olga PASIAK
Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Tadeusz Kościuszki
Wydział Zarządzania
POZIOM ZNAJOMOŚCI PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD
STUDENTÓW WYBRANYCH UCZELNI WYŻSZYCH
Wstęp
W ostatnich latach miało miejsce wiele zdarzeń, które wzbudziły
zainteresowanie problemami bezpieczeństwa i obronności. Przedmiotem naszych
badań były zmiany priorytetów w postrzeganiu działalności proobronnej. Pole
badawcze stanowiły uczelnie wyższe. Przyjęliśmy bowiem, że najżywiej, właśnie tu,
w środowisku akademickim widoczny będzie odzew aktywności mediów oraz
działalność innych podmiotów na rzecz obronności – w tym resoru obrony, jak
również licznie powstających organizacji proobronnych. W bieżącym roku
najbardziej znane, zrzeszyły się w Federację Organizacji Proobronnych. 1
Powstały też szkoły, jak np. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
W wielu uczelniach uruchomiono kierunki: bezpieczeństwo narodowe; zewnętrzne,
wewnętrzne, i inne bliskie im merytorycznie, jak np. bezpieczeństwo żywności itp.
Kierunki te można studiować w kilku uniwersytetach, akademiach i uczelniach
prywatnych. Aktualnie jest 17 takich kierunków.
Prezes Federacji Organizacji Proobronnych, gen. B. Pacek sugerował, by
organizacje zrzeszone w federacji respektowały cztery zasady: były apartyjne,
apolityczne, przestrzegały prawa i były transparentne.
Przed organizacjami proobronnymi, jak również uczelniami, szkołami z klasami
mundurowymi stoją trzy cele: wsparcie systemu obronnego państwa, wsparcie
systemu zarządzenia kryzysowego oraz kształtowanie postaw patriotycznoobronnych młodzieży.2
W tym kontekście m.in. chodzi o na możliwość konsolidacji zadaniowej
i strukturalnej organizacji proobronnych, klas mundurowych oraz włączeniu ich
w podsystem obronny, poprzez przygotowanie kandydatów, ochotników do rezerw
osobowych Sił Zbrojnych. Współpraca ta może polegać również na
przygotowywaniu do służby wojskowej i szkoleniu rezerwistów przez krzewienie:
sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, szkolenia z ratownictwa,
promocji postaw proobronnych w społecznościach lokalnych, popularyzacji historii
wojskowości i pielęgnowaniu pamięci o miejscach walk. Ponadto trzeba podkreślić,
że podjęcie przez MON tego zadania, jakim jest konsolidacja organizacji,
stowarzyszeń i klas mundurowych wokół wzmocnienia bezpieczeństwa państwa,
jest cennym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację, szczególnie
wartościową inicjatywą strategiczną.3
20-21 marca odbył się Ogólnopolski Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych,
w którym uczestniczyło 450 delegatów reprezentujących 120 różnych stowarzyszeń oraz organizacji
proobronnych i pozarządowych. Obradowano nad możliwościami wykorzystania oddolnych inicjatyw
społecznych oraz ich roli w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
2
A. Gurba, Z. Knecht, M. Kopertowski, M. Tarczewska, Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce
(w:) „Gospodarka – Rynek – Edukacja”. 2015, nr 3
3
Wystąpienie na kongresie założycielskim FOP szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 2015
1
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Zatem naturalnym jest to, iż budzi się zainteresowanie, jak to się dzieje, jaka
jest anatomia powodzenia tejże działalności, czy też poparcia dla idei obronności.
Problemem badawczym był dla autorów poziom skuteczności oddziaływań
wymienionych przedsięwzięć. Ponadto – uczynienie metod promocji obronności
bardziej skutecznymi oraz to, jak proces komunikacji w tym zakresie był i może być
w przyszłości praktycznie stosowany w wartościowy, utylitarny sposób. Nie trzeba
też powoływać się na 11 września 2001 roku, zestrzelenia samolotów, powstanie
państwa islamskiego, wydarzenia z 2015 roku w Paryżu i wiele innych, aby
uzasadnić wagę problemu, potrzebę zajęcia się tymi kwestiami. Promocja, bowiem,
jest drogą wiodącą do rozwoju działalności proobronnej. Dlatego badanie tej kwestii
powinno mieć istotne wartości poznawcze, głównie dla gestorów i podmiotów w tejże
działalności.
Badanie stanu wiedzy i promocji obronności w środowisku uczelnianym
– analiza przeprowadzonych badań
Poziom znajomości bezpieczeństwa wśród studentów wybranych uczelni
posłuży wiwisekcji stanu wiedzy w rozpatrywanej sprawie. Przyjęliśmy, iż
intelektualnie rozbudzone środowisko uczelniane, jest wiarygodnym polem
badawczym dla oceny stanu wiedzy na ten temat oraz możliwości oddziaływania
poszczególnych instrumentów promocji w rozpatrywanej przez nas kwestii. Wielkość
pola badawczego – pięć środowisk – oraz liczebność grupy, blisko trzysta
pięćdziesiąt osób, wydaje się dostatecznie miarodajnym podłożem oceny
aktualnego stanu wiedzy studentów oraz dynamizującego się działania promotorów
obronności i bezpieczeństwa. Nasze konkluzje chcemy zaadresować głównie do
organizacji proobronnych. Wielkość próby jest wielokrotnie definiowana w literaturze
przedmiotu. Tym razem przyjęliśmy następującą propozycję (patrz. tabela nr 1).
Tabela nr 1: typowe wielkości prób w badaniach marketingowych

Ilość podgrup

Badania rynków
konsumpcyjnych

Badania wśród firm
w populacji

Rynek krajowy

Rynek
regionalny

Rynek krajowy

Rynek
regionalny

Brak

200-500

100-500

20-100

20-50

Średnia

500-1000

200-100

50-200

50-100

Wiele
1000 +
500 +
200 +
Źródło: S. Sudman, E. Blair, Marketing Research, Boston 1998, s.53

100 +

Badania przeprowadzono w grupie 344 studentów z następujących uczelni
i szkół: Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach a także
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Akademia HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze,
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów
we Wrocławiu oraz Technikum Geologiczne we Wrocławiu

145

Tabela nr 2: liczebność grupy badawczej
Środowisko/pole badawcze
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych – studia wojskowe
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych – studia cywilne
Wyższa Szkoła Zarządzania
EDUKACJA we Wrocławiu
Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
INNE SZKOŁY
SUMA

liczba
ankietowanych

% ankietowanych

106

31%

96

28%

17

5%

54

15%

62

18%

9

3%

344

100%

Źródło: opracowanie własne

Otrzymano 344 wypełnione ankiety zwrotne, na podstawie których opracowano
wyniki i wyciągnięto wnioski, przedstawione w dalszej części pracy.
Z uwagi na niską liczebność ankiet z niektórych uczelni i szkół, podjęto decyzję
o połączeniu ich w grupę pod nazwą „Inne szkoły”. Do grupy tej należą: Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz
Technikum Geologiczne we Wrocławiu.
Tabela nr 3: cel promocji obronności w opinii respondentów
Promocja obronności Pani/ Pana zdaniem ma na celu:
reklamę Sił
komunikację
Zbrojnych
między Siłami
jako obszaru
Zbrojnymi a
wartego
społeczeństwem
promowania
liczba
%
liczba
%
WSO
53
35
46
30
WSZ
5
20
4
16
UPH
25
32
25
32
UP
16
19
24
41
INNE
2
20
6
60
Źródło: opracowanie własne

nakłanianie do
podejmowania
służby
wojskowej
liczba
27
8
16
23
2

%
18
32
20
28
20

propagowanie
uczestnictwa
w działalności
organizacji
proobronnych
liczba
%
26
17
8
32
13
16
10
12
0

SUMA
(100%)

liczba
152
25
79
83
0 10

We wszystkich badanych uczelniach i szkołach studenci za cel promocji
obronności wskazywali przede wszystkim reklamę Sił Zbrojnych RP jako obszaru
wartego inwestycji oraz komunikację między wojskiem a społeczeństwem cywilnym,
a w znacznie mniejszym stopniu wskazywali iż celem jest nakłanianie do
podejmowania służby wojskowej oraz propagowanie uczestnictwa w działalności
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organizacji proobronnych. Interesujące jest też to, że studenci Uniwersytetu
Przyrodniczego – poza wojskowymi studentami – doceniają potrzebę
upowszechniania kwestii obronności. Z bezpośrednich kontaktów wiadomo, iż
pochodzą oni głównie z rodzin posiadających własne obiekty i dobra narażone na
zagrożenia zewnętrzne. Tym samym lepiej rozumieją i doceniają anatomię zagrożeń
oraz wszelkich prób zapobieżenia im.
Tabela nr 4: fakt odbywania zajęć z przedmiotu – przysposobienie obronne
Czy w szkole średniej odbywał/a Pani/Pan
zajęcia z Przysposobienia obronnego lub
Edukacji dla bezpieczeństwa?
tak
liczba
WSO
93
WSZ
17
UPH
50
UP
61
INNE SZKOŁY
9
Źródło: opracowanie własne

SUMA (100%)

nie
%
97
94
97
99
100

liczba
3
1
4
1
1

%
3
6
3
1
0

liczba
96
18
54
62
9

Badani studenci i uczniowie odbywali w szkołach średnich zajęcia z przedmiotu
Przysposobienie obronne lub Edukacja dla bezpieczeństwa. Tylko kilka procent
ankietowanych odpowiedziało, iż zajęcia takie nie były odbywane. Powyższa
konstatacja wydaje się być pewnym przejawem możliwości rozwinięcia kwestii
promocji obronności na podstawie posiadania przez większość podstawowej wiedzy
o anatomii zagrożeń.
Tabela nr 5: utylitarność zajęć z zakresu po odbywanych w szkole średniej
Odbywane zajęcia ocenia Pani/ Pana na:
użyteczne

niedostatecznie
użyteczne

liczba
%
liczba
WSO
63
68
18
WSZ
10
59
6
UPH
37
69
7
UP
30
50
13
INNE
8
89
0
SZKOŁY
Źródło: opracowanie własne

SUMA (100%)
brak zdania

%
35
12
21
0

liczba
12
1
10
18

%
13
6
19
29

liczba
93
17
54
61

19

1

11

9

Znacząca większość ankietowanych wskazała, że odbywane zajęcia
z przedmiotu „przysposobienie obronne” lub „edukacja dla bezpieczeństwa” są
użyteczne. Ale uwagę zwraca fakt, że aż 35% ankietowanych studentów Wyższej
Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu wyraziło opinię, iż odbywane zajęcia

147

były niedostatecznie użyteczne, argumentując to przesyceniem ich tematyką
pierwszej pomocy lub podawaniem przestarzałych informacji.
Tabela nr 6: znajomość organizacji, związków, stowarzyszeń o charakterze
proobronnym i/lub paramilitarnym
Znajomość organizacji, związków, stowarzyszeń o charakterze
paramilitarnym i/lub proobronnym
Uczelnia/szkoła
WSO
WSZ
UPH
UP

INNE

% ankietowanych/liczba

lb

%

lb

%

lb

%

lb

%

lb

%

ZHP

85

89

16

89

42

78

53

85

7

78

LOK

55

57

15

83

29

54

30

48

7

78

STRZELEC OSW

16

17

1

6

8

15

3

5

2

22

STRZELEC RWN

5

5

1

6

7

13

3

5

1

11

STRZELEC

15

16

0

0

20

37

12

19

0

0

ZWIAZEK STRZELECKI

45

47

13

72

30

56

34

55

5

50

PTA SCORPIO

5

5

2

11

7

13

5

8

0

0

DPM AIRSOFTU

8

8

1

6

2

4

1

2

0

0

STO AIRSOFTOWYCH

3

3

0

0

1

2

1

2

0

0

SWA S I E R

0

0

0

0

2

4

1

2

0

0

FIA

2

2

0

0

2

4

2

3

0

0

PZŁ

68

71

13

72

36

67

47

76

7

78

PCK

81

84

17

89

48

89

56

90

7

78

ZW. KOMBAT

41

43

14

78

29

54

42

68

7

78

NIE SŁYSZAŁEM

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

SUMA (100%)
430
Źródło: opracowanie własne

93

264

290

43

Wśród najbardziej znanych organizacji paramilitarnych i proobronnych plasują
się Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż oraz Liga Obrony Kraju.
Ponadto ankietowani także często wskazują Związek Strzelecki i Związki
Kombatanckie. Najmniej znanymi organizacjami są Stowarzyszenie Zwolenników
Airsoftu, Survivalu i Etosu Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie FIA – Fideles
et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod obroną czy Stowarzyszenie
Organizatorów Imprez Airsoftowych. Bardzo pozytywnym jest fakt, iż zaledwie dwie
ankietowane osoby wśród 337 badanych nie zna żadnej organizacji proobronnej,
paramilitarnej. Wynik uzasadnia potrzebę rozwinięcia informacji o walorach
działalności mało znanych organizacji, co koreluje z ostatnimi wysiłkami
Ministerstwa Obrony na rzecz rozwinięcia tej formy upowszechniania i aprobaty dla
obronności.
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Tabela nr 7: działalność organizacji paramilitarnych, proobronnych w opinii
respondentów
Działalność organizacji paramilitarnych,
prooobronnych w opinii respondentów
stanowi silny
filar obronności
kraju

WSO
WSZ
UPH
UP
INNE SZKOŁY

liczba
36
8
16
17
4

%
38
44
28
27
44

jest
symbolicznym
dopełnieniem
potencjału
obronnego
liczba
%
54
56
7
39
36
63
37
60
5
56

nie ma
znaczenia dla
obronności kraju
liczba
6
3
5
8
0

%
6
17
9
13
0

SUMA
(100%)

liczba
96
18
57
62
9

Źródło: opracowanie własne
Zwraca uwagę, iż dla większości respondentów działalność organizacji
paramilarnych, proobronnych, jest tylko symbolicznym dopełnieniem potencjału
obronnego. Mniej było opinii, iż owa działalność ma znaczenie dla obronności kraju,
Intrygujące jest zróżnicowanie opinii. Duże nadzieje trzeba wiązać z prowadzeniem
aktywnej promocji organizacji proobronnych. Aktualny stan w tej kwestii wskazuje
na wieloletnie zaniedbania i zapominanie o młodzieży aktywnej, zaangażowanej,
uczącej się. Można mniemać, że powszechnie problemy obronności są młodzieży
nadmiernie odległe.
Tabela nr 8: członkostwo badanych w organizacji paramilitarnej, proobronnej

Fakt członkostwa w organizacji
paramilitarnej/proobronnej

tak
liczba
WSO
13
WSZ
0
UPH
46
UP
11
INNE SZKOŁY
5
Źródło: opracowanie własne

SUMA
(100%)

nie
%
14
0
85
18
56

liczba
81
18
8
51
4

%
86
100
15
82
44

liczba
94
18
54
62
7

Trzeba zauważyć i skomentować ujawniony w badaniach fakt zróżnicowania
kwestii uczestnictwa badanych w działalności organizacji, uważanych za
proobronne. Pozytywnym wydaje się niewątpliwie ujawniona sytuacja. Otóż
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 85% badanych
uczestniczy w tej działalności, zapewne w otoczeniu znajdują się aktywne
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organizacje, a w innych środowiskach natomiast można by również uaktywnić tę
ważną sferę działalności. To podobne środowiska, zatem wiele zależy od
umiejętności promowania się, jak widać dotąd mocno zaniedbanego.
Tabela nr 9: wola członkostwa w organizacji paramilitarnej, proobronnej
Wola członkostwa w organizacji
paramilitarnej/proobronnej
tak
liczba
WSO
31
WSZ
4
UPH
6
UP
25
INNE SZKOŁY
4
Źródło: opracowanie własne

SUMA
(100%)

nie
%
36
22
14
46
56

liczba
55
14
38
29
3

%
64
78
86
54
44

liczba
86
18
44
54
7

Obojętny stosunek do obronności i bezpieczeństwa potwierdza brak
zainteresowania członkostwem w organizacjach o charakterze proobronnym.
W aktualnej sytuacji toczących się konfliktów, aktów terroryzmu, wyzwaniem staje
się potrzeba wzmożenia pracy angażującej młodzież do przyswajania odpowiedniej
wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Pomostem jest niewątpliwie promocja
bezpieczeństwa i obronności.
Tabela nr 10: skuteczność form promocji obronności w mediach w opinii respondentów
Skuteczność form promocji obronności
w mediach
strony
programy
artykuły
internetowe,
telewizyjne
prasowe
portale, fora
liczba
%
liczba
%
liczba
%
WSO
60
43
61
44
19
3
WSZ
10
37
12
44
5
9
UPH
23
32
37
51
12
7
UP
42
44
41
43
12
3
INNE SZKOŁY
5
38
6
47
2
5
Źródło: opracowanie własne

SUMA
(100%)
liczba
140
27
72
95
13

W sukurs programu zmianom, na tle opisanej sytuacji, powinna przyjść
skuteczna promocja. W tej kwestii opinie o skuteczności promocji jako transmisji
komunikacji. Jej formy – zdaniem badanych – można uznać za przydatne
i akceptowane. To ważne spostrzeżenie dla promotorów działalności związanej
z wiedzą o bezpieczeństwem.
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Tabela nr 11: znaczenie pokazów sprzętu i wyszkolenia wojska
Znaczenie pokazów sprzętu i wyszkolenia
istotna forma
promocji
obronności
liczba
%
WSO
64
62
WSZ
12
63
UPH
33
58
UP
29
48
INNE
6
67
SZKOŁY
Źródło: opracowanie własne

ma symboliczne
znaczenie, o małym
wpływie na promocję
obronności
liczba
%
29
28
5
26
13
23
23
38
3

niepotrzebne
obciążenie
budżetu państwa

SUMA
(100%)

liczba
10
2
11
8

%
10
11
19
14

liczba
103
19
57
60

0

0

9

33

Optymistycznych opinii dostarczają wyniki dotyczące znaczenia narzędzi
promocyjnych jakimi posługuje się wojsko, organizacje paramilitarne i inne
o zbliżonym charakterze. Badani doceniają je, uznają za odpowiednie, zatem nasza
sonda
może
być
przydatna
wspomnianym
promotorom
obronności
i bezpieczeństwa.
Tabela nr 12: ocena poziomu dotychczasowej promocji w skali 1-10

WSO
WSZ
UPH
UP
INNE
SZKOŁY

lb
0
2
0
2

Ocena poziomu dotychczasowej promocji
obronności w skali 1-10
1
2
3
4
5
%
lb
%
Ib
%
Ib
%
Ib
0
5
6
10
11
8
9
29
11
1
6
3
17
5
28
6
0
0
0
5
9
7
13 25
3
8
13
7
12 14 23 12

1

13

0

1

13

1

13

4

%
33
33
47
20

lb
88
18
53
60

50

8

lb
15
1
7
11

%
17
6
13
18

lb
12
0
4
4

%
14
0
8
7

Ib
6
0
3
2

%
15
1
7
11

lb
17
6
13
18

%
12
0
4
4

lb
14
0
8
7

%
6
0
3
2

SUMA
(100%)
lb
88
18
53
60

1

13

0

0

0

1

13

0

0

0

8

6
WSO
WSZ
UPH
UP
INNE
SZKOŁY

0

SUMA
(100%)

7

8

9

10

Źródło: opracowanie własne

Utyskiwania, że wszędzie źle się dzieje warto skonfrontować z odpowiedziami,
zobrazowanymi w tej tabeli. Duża część badanych dobrze ocenia poziom promocji
obronności, i weźmy pod uwagę to że są to adresaci działalności promocyjnej.
Najwyżej promocje oceniają podchorążowie, studenci najbliżej związani z tą
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problematyką, następnie badani w obu uniwersytetach. Do myślenia daje i martwić
powinno to, że w innych szkołach (to głównie licea wojskowe i cywilne) ocena jest
tak negatywna, a to podstawowe źródło pozyskiwani, angażowanej młodzieży do
opisywanej przez nas działalności.
Tabela nr 13: wpływ studiów wyższych na poziom wiedzy z zakresu promocji obronności
Wpływ studiów wyższych na zakres wiedzy
z zakresu promocji obronności
zwiększyła się

nie uległa
zmianom

liczba
%
liczba
WSO
60
62
36
WSZ
2
11
16
UPH
17
31
36
UP
3
5
47
INNE
3
33
6
SZKOŁY
Źródło: opracowanie własne

SUMA
(100%)

uległa regresji

%
38
89
67
76

liczba
0
0
1
12

%
0
0
2
19

liczba
96
18
54
62

67

0

0

9

Wspomniana wcześniej hipoteza, iż studia to czas większej aktywności,
odpowiedzialności, świadomości wśród młodzieży, weryfikuje się pozytywnie. Jak
widać, dostrzegają oni aktywność i dynamikę działalności promocyjnej. Większość
spośród badanych interesuje się tymi kwestiami skromnie ale na tyle, że posiadają
oni własną opinię.
Tabela nr 14: opinia na temat zakresu promocji obronności poruszanej/podejmowanej
podczas edukacji
Opinia na temat zakresu promocji obronności poruszanej
w trakcie edukacji
powinna być
powinna być
powinna być
poruszana w
poruszana
poruszana w
szerszym zakresie od
w węższym
niezmienionym
etapu gimnazjum/
zakresie, ponieważ
zakresie
szkoły średniej
jest zbędna
liczba
%
liczba
%
liczba
%
83
86
8
8
5
5
17
94
0
0
1
6
47
81
7
13
3
6
48
77
12
19
2
3

WSO
WSZ
UPH
UP
INNE
9
100
SZKOŁY
Źródło: opracowanie własne

0

0

0

0

SUMA
(100%)

liczba
96
18
54
62
9

Okazuje się, że nie tylko promotorzy promocji uważają generalnie znajomość
problematyki obronności za niewystarczająca, ale i sami adresaci promocji są
skłonni zaakceptować jej większa obecność w całym procesie edukacji. Tak
jednoznaczne stanowisko powinno zachęcić do większej aktywności promotorów.
Mogą też uwzględnić i wykorzystać pogarszający się stan bezpieczeństwa.
Współcześnie nic nie dzieje się daleko od nas.
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Instrumenty promocji i ich adaptacja na grunt organizacji pro obronnych
Promocja polega na intencjonalnej zmianie postaw, opinii. Ogólnie rzecz
ujmując, dzieje się to za pomocą komunikowania się. Tematyka promocji poruszana
w artykule ma tez aspekt promocji znanej, stosowanej na rynku. Proces komunikacji
stanowi główny atrybut promocji. Cechą charakterystyczną współczesnego
społeczeństwa jest ciągła rywalizacja. Sukces jest miarą powodzenia, satysfakcji,
a jego brak przyczyną frustracji. Jednak nie wystarczy tylko osiągnąć sukcesu, ale
trzeba ustawicznie walczyć o jego utrzymanie. Konieczne jest więc stworzenie
skutecznie działającego systemu informującego o zmieniających się potrzebach
interesariuszy, o walorach tego, co proponujemy o znajomości tych propozycji i ich
ocenie. Promocja jest instrumentem, za pomocą którego każdy podmiot kontaktuje
się z adresatami swojego programu, dzięki niej może pozyskać odpowiednie
informacje, np. o ocenie swoich celów, czy programu. To za pomocą promocji,
można wzbudzać i pobudzać zainteresowanie, lansować, znajdować poparcie, „iść
do przodu”, rozszerzać sferę swojej działalności, oddziaływać na członków,
uczestników, kandydatów, a mając w zanadrzu informacje, przekonujące
argumenty, uczciwie realizować obietnice oraz stosować odpowiednie zachęty.
Szczególnie pomocne jest kształtowanie pozytywnego wizerunku, tego, co
proponujemy, wizerunku podmiotu, którym chce się wzbudzić zainteresowanie. 4
Skuteczna promocja wpływa na życzliwe zachowania i relacje oraz na
uzyskanie przewagi nad konkurentami. Konkurentami są podmioty, organizacje, jak
również inni nakłaniający do różnorodnych zainteresowań. Co warte zauważenia –
nie zawsze pożyteczni społecznie, np. młodzieżowe gangi, młodzież spędzająca
czas bezproduktywnie. Sedno tkwi w tym, że żeby konkurowaćz powyższymi
a rozwijać te pożyteczne studentom i rozwijające ich zainteresowania. Chodzi
o wagę i rangę obronności. W tych kwestiach wprost przydatna będzie jedna z wielu
definicji promocji. I tak:
„promocja to komunikacja marketingowa, której zadaniem jest informowanie,
przypominanie i przekonywanie odbiorców, by zaakceptowali, nabyli, polecili lub
skonsumowali produkt, usługę, instytucję lub ideę”.5 Instrumenty, narzędzia i metody
stosowane w organizacji są analogiczne jak w przypadku promowania np. instytucji.
We wszystkich przejawach ludzkiej działalności, promocja znajduje uzasadnienie,
jeśli zachodzi potrzeba porozumienia, dotyczącego oferowania czy czyjejś oferty.
Trzeba tylko specyficznie wykorzystywać narzędzia promocji. Według innej definicji:
„promocja jest to oddziaływanie (…) polegające na przekazywaniu informacji, które
mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat organizacji i jej programu,
w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Jest to więc taki sposób
komunikowania się z otoczeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia
popytu na towary sprzedawane przez firmę.”6
Zatem promocja jest tym elementem, który umożliwia instytucji komunikowanie
się z otoczeniem, stąd zwana jest ona również polityką komunikacji lub
komunikowaniem się z uczestnikami, zwolennikami. Jeżeli chodzi o samo słowo
„komunikowanie”, to wywodzi się ono z łacińskiego „communis”, które oznacza
„wspólny”. Stąd też komunikowanie się określa dążenie do wspólnoty, łączności z
4

Z. Knecht, Racjonalne public relations. Warszawa 2005, s. 35
R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing – materiały do ćwiczeń. Wrocław 1994,
s. 161
6
A. Sznajder, Sztuka promocji. Warszawa 1993, s. 4
5
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kimś. Dla wykorzystania promocji, jako komunikacji niezbędne jest uruchomienie
odpowiedniego wachlarza działań mających na celu rozpoznanie potrzeb oraz
nakłonienie ich do wykorzystania oferty. Przed organizacjami proobronnymi stoi więc
konieczność stworzenia odpowiedniego systemu informacyjnego systemu promocji,
jako: „zespołu sprzężonych ze sobą środków, za pomocą których komunikujemy się
z otoczeniem, mających zapewnić przepływ informacji na drodze organizacja –
społeczeństwo – członkowie.7
Promocja jest wiedzą i sztuką wyboru właściwej kompozycji promotion – mix,
jak i sposobu wykonania oraz dotarcia pożądanego przekazu do adresatów. 8
O doborze i kompozycji elementów promocji decyduje wiele czynników,
niezależnych i zależnych od organizacji, wśród których najważniejsze znaczenie
mają: przyjęte cele, rodzaj i charakter sfery działania, rodzaj programu, charakter
potrzeb, wielkość budżetu promocyjnego itp. Wszystkie elementy muszą być
traktowane łącznie i stanowić harmonijną całość. Każda organizacja proobronna stoi
przed potrzebą opracowania odpowiedniego programu działań promocyjnych.
Organizacje, będące przedmiotem naszego zainteresowania, maja tak szczytne
i ważne, ze społecznego punktu widzenia cele i zadania, że ich działalność powinna
znaleźć naszym zdaniem większe uznanie, wolę współdziałaniai wsparcia.
Rysunek nr 1: sposób oddziaływania środków podsystemu komunikacji
spostrzeżenie

poznanie
skłonność
preferencje

przekonanie

decyzja
Źródło: K. Davis, Marketing management, New York 1972, za: M. Prymon., Marketing
w kierowaniu firmą. Wrocław 1991, s. 105

Przy formułowaniu kompozycji promocyjnej należy uwzględnić analizę i ocenę
przydatności instrumentów promocji dla danego przypadku. Można wykorzystać
wszystkie lub tylko ich część, np. może wystarczyć dobrze prowadzony public
relations, kształtujący pozytywne relacje z otoczeniem, kształtujący pozytywną
opinię.

7
8

T. Kramer, Podstawy marketingu. Warszawa 1994, s. 149
T. Sztucki, Promocja – Marketing – sposób myślenia, system działania. Warszawa 1996, s. 19
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Klasycznie, w promocji rynkowej, zgodnie z teorią przedmiotu, wśród
instrumentów promocji wymienić należy: sprzedaż osobistą, reklamę, promocję
sprzedaży, public relations i publicity oraz popularny w ostatnich latach – sponsoring.
Nieco odmiennie są one formułowane i wykorzystywane w treści innych przejawów
marketingu, np. politycznego. W rozpatrywanym przypadku, organizacji non-profit,
czyli nienastawionych na zysk, trzeba będzie znacznie zmodyfikować/dostosować
instrumenty promocji do specyfiki organizacji proobronnych. Nie będziemy tworzyć
własnych teorii, a zajmiemy się po stokroć sprawdzonymi doświadczeniami promocji
w sferze gospodarczej, wspomnianego marketingu politycznego, marketingu osób
itd.
Rysunek nr 2: efekt oddziaływania promocji
kontakt z promocją

uwaga

efekt poznawczy
pozyskanie informacji
nagromadzenie informacji
powstanie obrazu oferty

efekt emocjonalny
korzyść

pobudzenie emocji
wzmocnienie emocji
dokonanie oceny
powstanie obrazu oferty

motywacja

działanie
Źródło: T. Sztucki. Marketing – sposób myślenia, system działania, Warszawa 1996,
s.120

Poprzez promocję lansuje się wizerunek instytucji, zachęca do nabycia dóbr
materialnych i niematerialnych w określonym miejscu i czasie, na określonych
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warunkach. Realizacja tych celów wynika głównie z funkcji, jakie pełni promocja.
Według J. Altkorna są nimi funkcja informacyjna, pobudzająca i konkurencyjna. 9
Reklama obronności – niektóre refleksje
Jednym z aspektów promocji bezpieczeństwa jest reklamowanie go. W teorii
jest ona „wszelką płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania idei (…)
przez określonego nadawcę”.10 Posługujemy się nią, aby poinformować
społeczeństwo o społecznych wartościach, celach organizacji proobronnych oraz
zachęcić ich do współdziałania na niwie podnoszenia poziomu działań dotyczących
lub związanych z obronnością. Wówczas wśród celów reklamy należy wyróżnić: 11
- informowanie społeczeństwa o celach i zadaniach organizacji;
- informowanie o wydarzeniach, przedsięwzięciach, warunkach uczestnictwa,
terminach i miejscach funkcjonowania;
- przekonywanie do zaakceptowania idei, programów i form prowadzonej
działalności poprzez ukazanie atutów w stosunku do innych form spędzania
czasu, ukazanie wychowawczych atrybutów uczestnictwa, akcentowanie
patriotycznego znaczenia organizacji;
- przypominanie o historii ruchów proobronnych i ich sukcesów w kwestiach
niepodległościowych oraz wychowaniu obywatelskim.
Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych składają się na proces
zarządzania promocją, a więc wykorzystania funkcji zarządzania: planowania,
organizowania imprez i działań upowszechnieniowych. Reklamę można różnicować
według różnych kryteriów. Kryteriami klasyfikacji są najczęściej:12
- cel (funkcje) reklamy,
- podmiot (nadawca i odbiorca),
- przedmiot reklamy,
- sposób finansowania,
- środki reklamy.
Imprezy i działania inicjowane przez MON mają taką strukturę. Warto, aby
niektóre kampanie były realizowane wspólnie z organizacjami społecznymi, i w ten
sposób uzyskać efekt synergii.
Każdy efektywny program promocji powinien mieć na celu określone funkcje,
i być wyraźnie zaadresowany jako informacyjny, zachęcający i przypominający.
Układ podmiotowy kampanii promocyjnych obejmuje nadawców informacji oraz ich
odbiorców, zatem krąg podmiotowy, w omawianym przypadku tworzą między
innymi: organizacje proobronne, wojsko, szkoły wojskowe, organizacje
kombatanckie, związki patriotyczne, szkoły średnie, w tym głównie licea wojskowe,
media, i inne podmioty.
Rodzaj wykorzystywanych mediów (środków przekazu) pozwala wyróżnić
reklamę przez Internet, prasową, telewizyjną, radiową, kinową i pocztową. Ale to nie
jest wyczerpujący zestaw możliwości. Szczególnie w wojsku, tematycznie zbieżnym
w kwestii celów i zadań z organizacjami proobronnymi, dopracowano się wielu
wartościowych form promocji i upowszechnienia. Uwagi krytyczne dotyczą braku
udziału organizacji proobronnych.
J. Altkorn, Podstawy marketingu. Kraków 1995, s. 286
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu. Poznań 1996, s. 224
11
Ibidem, s. 224
12
J. Altkorn, Marketing – sposób myślenia, system działania. Warszawa 1996, s. 320
9

10
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Jednym z najważniejszych zadań jest podjęcie decyzji związanych z mediami.
„Dobór mediów to kwestia znalezienia najbardziej efektywnego pod względem
kosztów środka przekazu, aby za jego pośrednictwem dostarczyć (…) pożądany
efekt wynikający z prowadzonej kampanii”.13 Dokonujący wyboru mediów powinni
orientować się, jakie możliwości posiadają główne rodzaje mediów, przede
wszystkim w zakresie dotarcia do odbiorcy oraz wpływu na odbiorców.
Decydując się na wybór mediów, trzeba uwzględnić: cele promocji, możliwości
finansowe, specyfikę segmentów do których chcemy dotrzeć (kierowana ogólnie do
społeczeństwa może być mało efektywna), dostępność środków przekazu,
charakter i wielkość publiczności, społeczeństwa, do którego promotorzy chcą
dotrzeć.
Komunikacja osobista
Wykorzystując narzędzie jakim jest komunikacja bezpośrednia, można
wykorzystać jej dorobek w sferze gospodarczej, gdzie jest to „(…) werbalna
prezentacja towaru lub usługi, polegającą na przeprowadzeniu rozmowy z jednym
lub z większą liczbą nabywców w celu dokonania sprzedaży”. 14 Adaptujmy jej
stuletni dorobek na potrzebę organizacji proobronnych. Do dyspozycji mamy inne
doświadczenia promocji, np. marketingu politycznego, sportu, instytucji kultury,i in.15
Komunikacja osobista jest zazwyczaj najdroższym, ale często najbardziej
skutecznym instrumentem komunikowania się organizacji, instytucji z uczestnikami.
Podstawowe cele i argumenty polegają na:16
- nakłonieniu potencjalnego uczestnika/członka organizacji do wstąpienia,
- utrzymaniu dotychczasowych członków,
- skłonieniu członków organizacji do jej promowania w społeczeństwie.
Według J. Altkorna w polityce komunikowania się spełniane są następujące
funkcje:17
- przekazywanie informacji o tym co proponujemy itp.,
- pozyskiwanie informacji o potrzebach, preferencjach odbiorców,
- zjednywanie uczestników, członków, otoczenia,
- przekonywanie do wspierania przez pomoc, porady, instrukcje, wyjaśnienia,
prezentacje itp.,
- formowanie wizerunku i kształtowanie pozytywnego nastawienia, relacji.
Ten instrument promocji jest szczególnie przydatny i ważny, gdy:
 działalność wymaga objaśnień, zastosowań, demonstracji działania;
 decyzja uczestnictwa wymaga
znacznego zaangażowania się
potencjalnego uczestnika.
Proces komunikacji osobistej nie ogranicza się do biernej prezentacji, lecz
powinien cechować się dynamizmem oddziaływania. Proces ten składa się z kilku
etapów i ma na celu doprowadzenie do uznania w społeczeństwie idei
bezpieczeństwa.

P. Kotler., Marketing. Poznań 2014, s. 585
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu. Poznań 1996, s. 231
15
Z. Knecht, Marketing w instytucjach kultury. Warszawa 1990, s. 19
16
L. Garbarski, Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa 2000, s. 481
17
J. Alkorn, Marketing – sposób myślenia, system działania. Warszawa 1996, s. 329
13
14
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Promocja dodatkowa – jako wsparcie komunikacji
Promocja dodatkowa (uzupełniająca) to „krótkookresowe działanie stosujące
bodźce w celu pobudzenia zainteresowania. 18 Każdy ze środków tej formy promocji
dodaje pewną wartość, która jest często określoną korzyścią dla odbiorcy,
a w naszym przypadku oznacza to, że działania podejmowane przez organizacje
proobronne mają duże znaczenie wychowawcze, kształtują osobowość, skłaniają do
pożytecznych zainteresowań, tworzenia wspólnot. Tworzy to wartość dodaną,
z istnienia oraz uczestnictwa w działalności organizacji proobronnych.
Public relations i publicity
W strukturze instrumentów promocji najczęściej korzysta się z public relations
i publicity. Jest to rodzaj komunikacji z otoczeniem – społeczeństwem,
organizacjami, instytucjami itd. I mogą być użyte jako propaganda działalności
proobronnej, jej znaczenia, zasadności, walorów. Public relations to „zespół celowo
zorganizowanych zadań, zapewniających systematyczne komunikowanie się
ze środowiskiem, nawiązywanie i utrzymywanie szeroko rozumianej więzi
ze społeczeństwem. Publicity to po prostu rozgłos. Jest to zespół celowo
zorganizowanych działań nastawionych na wywołanie rozgłosu w środowisku”.19
Działania w sferze public relations nie są związane bezpośrednio z promocją
konkretnej oferty, ale służą budowie wizerunku organizacji, przedsięwzięcia.
„Generalnym celem public relations i publicity (różnica między nimi polega na
tym, że public relations są kreowane przez organizacje, a publicity powstaje poza
nią) jest wzbudzenie zainteresowania organizacja i wywołanie pozytywnego
nastawienia opinii publicznej do jej działalności”. 20 Takie działania nazywane są
niekiedy „reklamą społecznego zaufania” czy też kształtowaniem „polityki sympatii
do nadawcy”. Wszystko to może mieć zastosowanie w odniesieniu do organizacji,
przedsięwzięć proobronnych.
Instrumentarium public relations i publicity jest podporządkowanie zasadzie:
„czyń dobrze i mów o tym głośno”. Środkami wykorzystywanymi są głównie: 21
- nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z prasą, radiem i telewizją
(konferencje prasowe, wywiady itp.);
- organizowanie ogólnodostępnych wykładów, odczytów i prelekcji;
- publikowanie materiałów jubileuszowych;
- organizowanie „drzwi otwartych”;
- organizowanie eventów, itp.
W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się ta forma public relations,
którą jest sponsorowanie. Sponsoring bliski jest pojęciom mecenatu i patronatu.
Sponsorowanie określa się jako „pieniężne lub rzeczowe inwestowanie w określoną
działalność w zamian za dostęp do możliwych do wykorzystania komercyjnych
potencjałów związanych z tą działalnością”. 22

P. Kotler., Marketing. Poznań 2014, s. 546
R. Głowack, Przedsiębiorstwa na rynku. Warszawa 1987, s. 239-240
R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing – materiały do ćwiczeń. Wrocław 1994,
s. 188
21
J. Altkorn, Marketing – sposób myślenia, system działania. Warszawa 1996, s. 343
22
T. Meenaghan, The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix (w:) „International
Journal of Advertising”. 1991, nr 10
18
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Można zatem określić, że sponsorowanie polega na tym, że sponsorujący
stawia do dyspozycji określone środki finansowe lub rzeczowe, natomiast
sponsorowani wykonują uzgodnione zadania, mające wpływ na realizacje
wspólnych celów.
Celem sponsoringu jest upowszechnianie stopnia znajomości, wywoływanie
pozytywnych skojarzeń między sponsorowanymi a sponsorem, przyczynianie się do
wywołania i utrwalania dobrej opinii o sponsorze.
W praktyce stosuje się następujące rodzaje sponsoringu: 23
- sponsorowanie sportu, tężyzny fizycznej;
- sponsorowanie kultury;
- sponsorowanie działalności ekologicznej;
- sponsorowanie działalności socjalnej;
- sponsorowanie nauki i oświaty;
- idei obronności i bezpieczeństwa.
Poszczególne elementy promotion – mix mogą się wzajemnie wzmacniać lub
osłabiać. Odpowiedni ich dobór zależy od konkretnej sytuacji, celów kampanii
promocyjnej, przyjętej strategii i możliwości np. organizacyjnych. Dobór form
promocji powinien być taki, aby mógł zapewnić spójność kampanii i zgodność
z założonymi celami. Dobrą ilustracją mogą tu być prowadzone przez policję
spotkania w szkołach. Dlaczego nie mogą to być spotkania z przedstawicielami
organizacji proobronnych, wojska itp.? Tym bardziej, że maja one znacznie więcej
do zaoferowania, np. zajęcia pozaszkolne.
Zakończenie
Przed organizacjami proobronnymi stoi konieczność podjęcia działań
korespondujących z aktualną sytuacją w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie chodzi
o to, aby się sposobić do wojny, ale aby być świadomym zagrożeń i mieć wiedzę
o anatomii reakcji na nie. W związku z tym, owa anatomia reakcji powinna stać się
priorytetem pracy z młodzieżą. By to zadanie wykonać, niezbędne jest wzmożenie
działań promocyjnych o celach i zadaniach podmiotów zapewniających
bezpieczeństwo. W sukurs temu idzie działalność marketingowa, a głównie
możliwości wykorzystania określonych środków promocji w strategii marketingowej,
wykorzystującej: cechy, idee, cele, i programy poszczególnych organizacji.
Rezultaty przeprowadzonych badań mogą posłużyć do znalezienia odpowiedzi na
ten aspekt problematyki bezpieczeństwa państwa, który mieści się w promocji.
Metody opracowane w marketingu, reklamie mogą być wykorzystane jako jeden
z aspektów tej problematyki.
Streszczenie
Wielopłaszczyznowa dynamika zmian we współczesnym świecie zmusza do
zwrócenia uwagi na problem bezpieczeństwa. Każda jednostka ma wpływ na jego
kreację lub degradację. Wiedza jest nieodłącznym i niezbędnym czynnikiem,
pozwalającym tworzyć bezpieczeństwo tak lokalne, jak i globalne. Poprzez proces
promocji bezpieczeństwa buduje się w społeczeństwie odpowiedzialność
i świadomą aktywność obywateli w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Jeżeli aspekt ten będzie obecny w trakcie edukacji na wszystkich jej etapach, tym
23

H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu. Poznań 1996, s. 240
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lepsze będą jego efekty. Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych instrumentów
promocji, skutecznie spotęgować może pożądane rezultaty w zakresie budowania
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, obronność, promocja bezpieczeństwa
Summary
Multidimensional dynamics of changes in present days compelled to draw
attention to security issue. Every unit could influence on its creation or destruction.
Knowledge about it is a inherent factor connected with building local and global
security. By using a safety promotion there is ability to create responsibility and
aware attitude of defensive capability. If that process is implemented and conducted
enough early, on every education stage, the results are more effective. Using
traditional and modern instruments of promotion could help create broadly defined
security.
Key words: security, defensive capability, safety promotion
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ZASOBY NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ KLUCZOWYM
CZYNNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA POZIOMIE
GLOBALNYM I REGIONALNYM

1. Wprowadzenie
Energia pierwotna, jest to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii
pozyskiwanych
bezpośrednio
z
zasobów
naturalnych
odnawialnych
i nieodnawialnych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano uwagę na
nieodnawialnych zasobach energii pierwotnej, do których zalicza się złoża: węgla
kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz rud uranu.
Spośród wielu kryteriów klasyfikacji zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej,
do najważniejszych należą:
 stan skupienia – wyróżnić można zasoby stałe, płynne i gazowe;
 miejsce występowania – dzieli zasoby na lądowe i morskie, które obejmują
złoża zalegające na dnie mórz i oceanów oraz złoża podmorskie;
 stopień rozpoznania – pozwala wyróżnić zasoby potencjalne,
zidentyfikowane, rozpoznane oraz udokumentowane;
 stopień zagospodarowania – wyznacza podział na zasoby udostępnione,
eksploatowane oraz pozostające w rezerwie.
Kryteria te są obecnie podstawą wszystkich planów, programów i projektów
poszukiwania, dokumentowania oraz zagospodarowania złóż nieodnawialnych
zasobów energii pierwotnej.
Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, pozyskiwane są zarówno ze złóż
lądowych, jak i podmorskich, ze stałą tendencją zwiększania udziału zasobów
podmorskich.
Zasoby złóż węgla kamiennego oraz węgla brunatnego, a także rud uranu,
pozyskiwane są dotychczas wyłącznie ze złóż lądowych. Nową propozycją w tym
zakresie jest koncepcja wykorzystania podmorskich zasobów węgla, przedstawiona
w rozdziale 3.
Analiza wielkości, a także rodzajowej i geograficznej struktury zasobów
nieodnawialnych, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście koncepcji
sustainable development. Pełny zakres tego pojęcia w języku polskim obejmuje takie
cechy rozwoju, jak:
 zrównoważenie,
 trwałość,
 podtrzymywanie.
Według autora artykułu, istotą kategorii sustainable development, w odniesieniu
do gospodarowania naturalnymi zasobami nieodnawialnymi, jest trwałość, którą
należy analizować w dwóch aspektach:
 jako trwałość wykorzystania globalnych zasobów nieodnawialnej energii
pierwotnej,
 jako trwałość rozwoju gospodarki światowej, z wykorzystaniem globalnych
zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej.
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Bezpieczeństwo energetyczne było od wielu dziesięcioleci istotną kategorią
w planowaniu dynamiki i struktury wzrostu i rozwoju gospodarczego w skali
poszczególnych państw.1 Embargo naftowe oraz nienotowany w historii wzrost cen
ropy naftowej, a następnie również gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych
w latach 70. XX stulecia, nadały zagadnieniom niezawodności dostaw pierwotnych
nośników energii nowy wymiar, również w skali międzynarodowej, a nawet globalnej,
związany nierozłącznie z pojęciem bezpieczeństwa ekonomicznego. 2 Dotychczas
nie wypracowano uniwersalnej definicji bezpieczeństwa energetycznego, ale
we wszystkich istniejących definicjach bezpieczeństwo energetyczne jest rozumiane
jako stan braku zagrożeń dostaw paliw i energii. 3
W Stanach Zjednoczonych przyjęto w tym zakresie dwie ustawy, pierwszą:
Energy Security Act w 1980 roku, a następną: Energy Independence and Security
Act w 2007 roku. W obu tych ustawach, podobnie jak w wielu aktach prawnych,
obowiązujących we wszystkich państwach OECD, pojęcie bezpieczeństwo
energetyczne występuje jako security of supply, czyli bezpieczeństwo dostaw.4
Według
Międzynarodowej
Agencji
Energetycznej,
bezpieczeństwo
energetyczne to nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw energii, po przystępnej
cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem.5
W Polsce, w ustawie Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku,
zamieszczony jest zapis, zgodnie z którym, „bezpieczeństwo energetyczne jest to
stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.6
2. Klasyfikacja zasobów złóż nieodnawialnej energii pierwotnej
Celem klasyfikacji zasobów złóż konwencjonalnych nośników energii
pierwotnej jest przedstawienie zróżnicowania informacji, odnośnie ich wielkości,
wiarygodności oszacowania, oceny ich użyteczności oraz możliwości
zagospodarowania złóż.
Według pracy M. Nieć,7 liczba klasyfikacji zasobów złóż kopalin zarówno
narodowych, jak i stosowanych przez korporacje górnicze, przekracza 150.
Porównywanie, według jednolitych zasad, różnych istniejących klasyfikacji oraz
jednolite przedstawienie informacji o zasobach złóż kopalin, umożliwia
międzynarodowa, ramowa klasyfikacja zasobów kopalin stałych i węglowodorów,
pod nazwą United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral
Reserves and Resources (UNFC).

1

Mining Magazine, 2000-2015
T. Pindór, Strukturalne przekształcenia globalnego sektora węgla kamiennego w kontekście kryteriów
rozwoju zrównoważonego i trwałego. 2012
3
Energy Balances of OECD Countries 2013, International Energy Agency, Paris 2013, Energy Efficiency
Policies around The World 2013: Review and Evaluation, World Energy Council, London 2014, Mining
Journal, 2010-2015
4
Annual Energy Outlook 2013, U.S. Energy Information Administration, Washington 2013, World Energy
Council Report 2013, World Energy Council. London 2014
5
World Energy Outlook 2012, International Energy Agency. Paris 2013
6
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku
7
M. Nieć, Polska i międzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów (UNFC) złóż kopalin stałych
i węglowodorów – podobieństwa i różnice (w:) „Górnictwo Odkrywkowe”. 2009, nr 2-3
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W klasyfikacji UNFC wyróżnia się kategorie zasobów na podstawie trzech
podstawowych kryteriów:
 oceny gospodarczej;
 stopnia zaawansowania zagospodarowania złoża;
 stopnia geologicznego zbadania złoża.
Istotną różnicę klasyfikacji międzynarodowych, w tym także UNFC, w stosunku
do polskiej klasyfikacji zasobów złóż kopalin, stanowi sposób przedstawienia relacji
pomiędzy wyróżnionymi klasami zasobów, a także sposób podawania informacji
o wielkości zasobów w poszczególnych klasach.
W klasyfikacji polskiej wyróżniane są odpowiednie klasy zasobów, z uwagi
na ich użyteczność gospodarczą, w sposób zhierarchizowany, w obrębie całkowitej
ilości zasobów, określanej jako zasoby geologiczne.
W klasyfikacjach międzynarodowych podział zasobów złóż kopalin ma
charakter komplementarny.8 Wyróżnia się następujące klasy zasobów:
 reserves –zasoby wydobywalne w sposób ekonomicznie uzasadniony,
z pominięciem strat i z uwzględnieniem zubożenia – odpowiadają polskiemu
pojęciu „zasoby eksploatacyjne” lub „zasoby operatywne”, jeżeli zubożenie
urobku górniczego nie występuje lub jego wielkość może być pomijana;
 resources –zasoby geologiczne nieobejmujące zasobów wydzielonych
wcześniej jako reserves.
W tabelach nr 1-5 przedstawiono wielkość zasobów złóż wszystkich
konwencjonalnych nośników energii pierwotnej, objętych wieloletnią, systematyczną
statystyką w kategoriach reserves oraz resources, to jest: ropy naftowej, gazu
ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego oraz rud uranu, a ponadto wprowadzono
kolumnę: zasoby całkowite. Ilość zasobów złóż w tej kategorii odpowiada pojęciu
„zasoby geologiczne” w klasyfikacji obowiązującej w Polsce, a stanowi sumę
zasobów w kategoriach: reserves oraz resources w klasyfikacji UNFC. Wielkość
zasobów odniesiono do poziomów: świata, państw Unii Europejskiej oraz Polski.
W tym miejscu niezbędna jest uwaga, że w najważniejszym źródle informacji
geologicznych w Polsce, czyli w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce według
stanu na 31.12.2014 roku, wydanym przez Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy w 2015 roku nie ma danych, dotyczących zasobów
rud uranu, udokumentowanych na terenie naszego państwa. 9 Również
w corocznych raportach Federalnego Instytutu Nauk o Ziemi i Zasobach Naturalnych
w Hannowerze (Bundesanstalt fur Geowissenschafen und Rohstoffe – BGR),
wydawanych – w wersji anglojęzycznej – pt.: Energy Study Reserves, Resources
and Availability of Energy Resources, brak jakichkolwiek danych o zasobach złóż
rud uranu w Polsce.10

8

Energy Efficiency Policies around The World 2013: Review and Evaluation, World Energy Council,
London 2014, British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2006-2015,
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 (pobrano 16.06.2015
r.), Jahresbericht 2014. Fakten und Trends 2012/13, Verein der Kohlenimporteure, Hamburg,
http://www.verein-kohlenimporteure.de, dostęp wielokrotny
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Reserves, Resources and Availability of Energy Resources. Annual Report 2014, 2015: Federal
Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover, http://www.deutsche-rohstoffagentur.de,
dostęp wielokrotny.
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BGR, utworzony w 1958 roku, należy do ośrodków naukowych i analitycznych
o najwyższym poziomie wiarygodności w zakresie wiedzy o geosferze, pozyskiwanej
dzięki badaniom własnym, a także współpracy ze służbami geologicznymi
i środowiskowymi większości państw świata oraz z ośrodkami międzynarodowych
obrotów surowcami energetycznymi, dlatego raport tego instytutu stanowi
podstawowe źródło informacji o zasobach złóż, w kategoriach reserves oraz
resources, konwencjonalnych nośników energii pierwotnej na wszystkich poziomach
analizy, przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
3. Zasoby nieodnawialnej energii pierwotnej w świecie
3.1. Ropa naftowa
Zasoby ropy naftowej w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji
ropy naftowej w 2012 roku, przedstawiono w tabeli nr 1.
Zasoby ropy naftowej w skali światowej są rozłożone wyjątkowo
nierównomiernie.11 Zdecydowanymi liderami rankingu państw dysponujących
zasobami ropy konwencjonalnej w kategorii reserves, są: Arabia Saudyjska, Iran,
Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Rosja. Na państwa te przypada
ponad 70% udokumentowanych zasobów światowych.
Znaczące zasoby ropy naftowej w złożach niekonwencjonalnych posiadają:
Kanada oraz Wenezuela – w efekcie zasoby ropy niekonwencjonalnej plasują
Kanadę na drugim, a Wenezuelę na trzecim miejscu w świecie, po Arabii
Saudyjskiej, w całkowitej wielkości zasobów ropy naftowej w kategorii reserves.
Zasoby ropy państw Unii Europejskiej stanowią 0,56% zasobów światowych
w kategorii reserves oraz 0,95% w kategorii całkowite zasoby ropy naftowej
w świecie.
Udział zasobów ropy naftowej w Polsce, w zasobach łącznych państw Unii
Europejskiej wynosi 0,83% w kategorii reserves oraz 5,16% w odniesieniu do
zasobów całkowitych.
Tabela nr 1: zasoby ropy naftowej w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji ropy
naftowej w 2012 roku [mln ton]
Zasoby
Zasoby
Zasoby
w kategorii
w kategorii
Produkcja
całkowite
Wyszczególnienie
resources
reserves
[mln ton]
[mln ton]
[mln ton]
[mln ton]
Świat
331444
216551
547998
4137,0
UE – 27
4018
1212
5230
72,8
Polska
260
10
270
0,7
Źródło: World Energy Statistics 2013, International Energy Agency, Paris 2014,
Reserves, Resources and Availability of Energy Resources. Annual Report 2014, 2015:
Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover, http://www.deutscherohstoffagentur.de, dostęp wielokrotny.
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3.2. Gaz ziemny
Zasoby gazu ziemnego w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji
gazu ziemnego w 2012 roku, przedstawiono w tabeli nr 2.
Udokumentowane – w skali światowej – zasoby gazu ziemnego zlokalizowane
są głównie w syberyjskiej części Rosji, w Iranie oraz Katarze. 12 Łączne zasoby tych
państw stanowią ponad 53% światowych zasobów w kategorii reserves. Znaczące
zasoby gazu naturalnego udokumentowano także w Turkmenistanie, Stanach
Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Wenezueli, Nigerii, Algierii oraz Australii.
Zasoby gazu ziemnego niekonwencjonalnego w kategorii reserves
udokumentowano dotychczas przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz
Australii, natomiast zasoby gazu niekonwencjonalnego w kategorii: resources,
wykazywane są w wielu państwach na wszystkich kontynentach, a łączna wielkość
zasobów niekonwencjonalnych jest większa od całkowitych zasobów gazu
konwencjonalnego w skali światowej.
Zasoby gazu ziemnego w państwach UE stanowią 1,06% zasobów globalnych
i jak dotychczas są udokumentowane wyłącznie w odniesieniu do złóż
konwencjonalnych.
Udział zasobów gazu naturalnego w Polsce w całkowitych zasobach państw
UE wynosi 4,2% w kategorii reserves oraz 4,4% w kategorii: zasoby całkowite.
Tabela nr 2: zasoby gazu ziemnego w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach:
resources, reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen
produkcji gazu ziemnego w 2012 roku [mld m3]
Zasoby
Zasoby
Zasoby
w kategorii
w kategorii
całkowite
Wyszczególnienie
resources
reserves
[mld m3]
[mld m3]
[mld m3]
Świat
628846
196173
825019
UE – 27
17922
2088
20010
Polska
797
88
885
Źródło: World Energy op. cit., Reserves, Resources…, op. cit.

Produkcja
[mld m3]
3388,5
168,9
4,5

3.3. Węgiel kamienny
Zasoby węgla kamiennego w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji
węgla kamiennego w 2012 roku, przedstawiono w tabeli nr 3.
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Tabela nr 3: zasoby węgla kamiennego w świecie, UE-27 i Polsce
w kategoriach: resources, reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012
roku oraz wolumen produkcji węgla kamiennego w 2012 roku [mln ton]
Zasoby
Zasoby
Zasoby
w kategorii
w kategorii
całkowite
Wyszczególnienie
resources
reserves
[mln ton]
[mln ton]
[mln ton]
Świat
17143481
768999
17912480
UE – 27
468905
18511
487416
Polska
161331
15160
176491
Źródło: World Energy op. cit., Reserves, Resources…, op. cit.

Produkcja
[mln ton]
6835,0
127,6
79,6

Zasoby złóż węgla kamiennego udokumentowano w ponad 80 państwach na
wszystkich kontynentach.13 Liderami rankingu państw w kategorii reserves są Stany
Zjednoczone, partycypujące w zasobach światowych w wysokości 29,8% oraz
Chińska Republika Ludowa, z odpowiednim udziałem na poziomie 23,9%. Warto
zaznaczyć, że państwa te są równocześnie największymi producentami oraz
użytkownikami węgla kamiennego w skali globalnej.
Znaczące zasoby węgla kamiennego udokumentowano w Indiach, Rosji,
Australii, Republice Południowej Afryki, Ukrainie, Kazachstanie, Polsce oraz
Indonezji.
Łączne zasoby węgla kamiennego w państwach UE stanowią 2,40% w kategorii
reserves oraz 2,72% w kategorii zasoby całkowite w świecie.
Udział zasobów węgla kamiennego w Polsce, w łącznych zasobach państw UE
w kategorii reserves, wynosi 81,9%, a w kategorii zasoby całkowite 36,2%.
Znaczna różnica pomiędzy wskaźnikami udziału wielkości zasobów złóż węgla
C w Polsce, w kategorii reserves oraz w całkowitych zasobach węgla kamiennego
państw UE, wynika z bardzo zróżnicowanego stopnia udokumentowania zasobów
węgla kamiennego w kategoriach resources oraz reserves, a w konsekwencji
również w kategorii zasoby całkowite, w wielu państwach UE.
Powyższe rozważania dotyczą wyłącznie zasobów lądowych złóż węgla
kamiennego, gdyż do 2012 roku tylko na lądzie dokonywano rozpoznania
i dokumentacji zasobów węgla kamiennego. Ten stan rzeczy uległ zmianie, w wyniku
odkrycia i wstępnego rozpoznania podmorskich złóż węgla u wybrzeży Szkocji.
W 2013 roku rząd Wielkiej Brytanii powołał zespół roboczy, którego zadaniem jest
określenie wielkości i struktury podmorskich zasobów węgla. Według szacunku
Brytyjskiej Służby Geologicznej, zasoby węgla u wybrzeży Wielkiej Brytanii wynoszą
około 17 mld ton. W 2014 roku w Coal Authority, instytucji odpowiedzialnej za
gospodarowanie brytyjskimi zasobami węgla, w tym za koncesjonowani jego
wydobycia, zarejestrowali się pierwsi, potencjalni inwestorzy, zainteresowani
zastosowaniem technologii podziemnego zgazowania węgla. Do końca marca 2015
roku, rząd Wielkiej Brytanii wydał 21 koncesji na podziemne zgazowanie nowo
odkrytych złóż, warunkując zgodę na podjęcie działalności produkcyjnej

13

Coal Information, International Energy Agency. Paris, 1990-2014, Coal Manual, Tokyo, 1995, 2005,
2014, Australian Coal Report, 2005-2014, http://www.endocoal.com.au (pobrano 20.05.2015 r.), China
Coal Report, 2002 – 2014, http://www.chinacoalenergy.com (pobrano 17.02.2015 r.)
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zastosowaniem technologii Carbon Capture and Storage.14 Podmorska lokalizacja
złóż węgla stwarza unikatowe warunki do realizacji projektów CCS, ze względu na
bliskość potencjalnych miejsc bezpiecznego składowania dwutlenku węgla,
powstającego w procesie zgazowania.
3.4. Węgiel brunatny
Zasoby węgla brunatnego w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji
węgla brunatnego w 2012 roku, przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela nr 4: zasoby węgla brunatnego w świecie, UE-27 i Polsce
w kategoriach: resources, reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012
roku oraz wolumen produkcji węgla brunatnego w 2012 roku [mln ton]
Zasoby
Zasoby
Zasoby
w kategorii
w kategorii
całkowite
Wyszczególnienie
resources
reserves
[mln ton]
[mln ton]
[mln ton]
Świat
4164736
283134
4447869
UE –27
287271
56285
343556
Polska
222620
4443
227063
Źródło: World Energy op. cit., Reserves, Resources…, op. cit.

Produkcja
[mln ton]
1105,8
436,3
64,3

Zasoby węgla brunatnego, podobnie jak węgla kamiennego, udokumentowano
w wielu państwach na wszystkich kontynentach. 15 Największymi zasobami
w kategorii reserves w skali światowej dysponują: Rosja – 32,2% zasobów
globalnych, Australia – odpowiednio – 15,6%, Niemcy – 14,3% oraz Stany
Zjednoczone 10,8%. Znaczne zasoby węgla brunatnego w kategorii reserves
udokumentowano ponadto w ChRL, Indonezji, Serbii, Nowej Zelandii, Brazylii,
Indiach, Polsce i Grecji.
Udział państw Unii Europejskiej w zasobach światowych w kategorii reserves
wynosi 19,8%, a w kategorii zasoby całkowite – 7,72%. Zasoby węgla brunatnego
udokumentowane w Polsce stanowią 7,9% łącznych zasobów państw UE w kategorii
reserves oraz 6,6% w kategorii zasoby całkowite.
3.5. Uran
Uran występuje w stanie naturalnym w skorupie ziemskiej w postaci związków
chemicznych. Najważniejszymi minerałami uranu są: blenda uranowa, uraninit,
autunit, branerit, karnotyt oraz kofinit. Duże ilości uranu, prawdopodobnie znacznie
przekraczające wolumen uranu w rudach zlokalizowanych na lądzie, znajdują się
w wodzie oceanicznej, lecz bardzo niskie stężenie nie umożliwia dotychczas

14

World Coal Association Newsletter, 2000-2015, British Petroleum Statistical Review of World Energy,
2006-2015, http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 (pobrano
16.06.2015 r.)
15
Coal Information, op. cit., coalportal.com (pobrano 24.02.2015 r.), Indonesia Coal Report. 2013,
http://www.coalportal.com/temp_files/ICP-160.Indonesian%20Coal%20Power.28-Jan-2011.pdf
(pobrano 15.10.2014 r.)
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efektywnej ekonomicznie eksploatacji tych zasobów przez wyekstrahowanie uranu
z wody.16
Zasoby rud uranu w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources, reserves
oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji uranu
w 2012 roku, przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr 5: zasoby uranu w świecie, UE-27 i Polsce w kategoriach: resources,
reserves oraz zasoby całkowite, według stanu w 2012 roku oraz wolumen produkcji
uranu w 2012 roku [tys. ton]
Zasoby
Zasoby
Zasoby
w kategorii
w kategorii
całkowite
Wyszczególnienie
resources
reserves
[tys. ton]
[tys. ton]
[tys. ton]
Świat
13019
2167
15186
UE – 27
213
7
220
Polska
bd
bd
bd
Źródło: World Energy op. cit., Reserves, Resources…, op. cit.

Produkcja
[tys. ton]
58,4
0,4
0,0

Światowym biegunem wielkości zasobów złóż rud uranu, w kategorii reserves
jest Australia, gdzie udokumentowano 45,3% zasobów globalnych. Zasoby Kanady
stanowią 13,8% zasobów światowych, a Kazachstanu – odpowiednio – 13,1%.
Znaczące zasoby rud uranu w kategorii reserves udokumentowano ponadto
w Brazylii, ChRL, RPA, Uzbekistanie, Ukrainie, Mongolii oraz w Stanach
Zjednoczonych.
Łączne zasoby rud uranu w państwach UE stanowią 0,3% zasobów światowych
w kategorii reserves oraz 1,44% w kategorii zasoby całkowite.
4. Zasobowy aspekt bezpieczeństwa energetycznego
Dla analizy tak wieloaspektowego pojęcia, jak bezpieczeństwo energetyczne
na poziomie państw, uzasadnione jest wykorzystanie wielu wskaźników
cząstkowych, w szczególności takich, jak:17
 wskaźniki dywersyfikacji źródeł, kierunków oraz sposobów dostaw
pierwotnych i wtórnych nośników energii;
 wskaźniki zasobności krajowej bazy nośników energii pierwotnej;
 wskaźniki uzależnienia importowego;
 wskaźniki wielkości oraz rodzajowej i geograficznej struktury zapasów paliw;
 wskaźniki awaryjności, charakteryzujące czas braku dostaw oraz wielkość
energii niedostarczonej w wyniku wyłączeń awaryjnych.
W niniejszym artykule skoncentrowano uwagę na podstawowym parametrze
zasobności krajowej bazy nośników energii pierwotnej, to jest żywotności zasobów.
Wskaźnik ten jest ilorazem wielkości zasobów pierwotnego nośnika energii oraz
wolumenu produkcji tego nośnika w roku, dla którego wyznacza się statyczną
wystarczalność zasobów.

16

Annual Uranium Report 2014, World Nuclear Association, London 2015, Uranium 2013: Resources,
Production and Demand, OECD NEA Publication. Paris 2014
17
M. Kaliski, D. Staśko, Monitoring bezpieczeństwa energetycznego Polski do 2020 roku (w:) „Polityka
Energetyczna”. 2007, tom 10, zeszyt 2
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W dynamicznym ujęciu współczynnika żywotności zasobów, niezbędne jest
uwzględnienie prognozy zmian poziomu pozyskania analizowanego nośnika.
W tabelach 1-5, obok ilości zasobów złóż, przedstawiono także wolumen
produkcji pierwotnych nośników energii w 2012 roku w świecie, UE-27 i Polsce,
co umożliwiło obliczenie współczynników statycznej wystarczalności wszystkich
nieodnawialnych źródeł energii pierwotnej.
Ze względu na jednoznaczność kategorii: reserves oraz znaczenie wielkości
wskaźnika statycznej wystarczalności zasobów w tej kategorii dla bezpieczeństwa
energetycznego, skoncentrowano uwagę na prezentacji wyników obliczeń
współczynnika żywotności zasobów w kategorii zasobów wydobywalnych.
W odniesieniu do zasobów ropy naftowej, okres ich wystarczalności wynosi
ponad 52 lata dla świata, około 16 lat dla państw UE oraz 14 lat dla Polski.
Wystarczalność zasobów gazu ziemnego udokumentowanego w kategorii
reserves wynosi około 58 lat dla gospodarki w skali światowej, ponad 12 lat dla
państw UE oraz około 19 lat dla Polski.
Żywotność światowych zasobów węgla kamiennego wynosi około 112 lat,
zasobów w państwach UE – 145 lat oraz w Polsce – około 190 lat.
Współczynnik statycznej wystarczalności wydobywalnych zasobów węgla
brunatnego, w odniesieniu do złóż całego świata, wynosi 256 lat, dla UE-27 około
130 lat, a dla Polski – ponad 70 lat.
Zasoby rud uranu, w przeliczeniu na czysty metal, mogą być eksploatowane
przez 37 lat w skali światowej oraz przez około 17 lat ze złóż zlokalizowanych na
terytorium państw członkowskich UE.
Zakończenie
Analiza wskaźników statycznej wystarczalności całkowitych zasobów nośników
energii pierwotnej pozwala na stwierdzenie ogólne, że ilość zasobów w tej kategorii,
każdego z objętych analizą źródeł energii, nie będzie stanowiła istotnego
ograniczenia procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego w długim okresie
w świecie, państwach UE i Polsce.
Inwestycje górnicze, umożliwiające podjęcie lub rozwój eksploatacji złóż
nieodnawialnych nośników energii pierwotnej, cechują się długim okresem zarówno
budowy obiektów pozyskiwania kopalin użytecznych, jak i zwrotu poniesionych
nakładów kapitałowych. Stąd wynika znaczenie geologicznej, górniczo-technicznej
i ekonomicznej oceny zasobów złóż energii pierwotnej dla potencjalnych
inwestorów, a także dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne
na każdym poziomie zarządzania gospodarką.
Kategoria zasobów: reserves, w powszechnie uznawanej na świecie
klasyfikacji UNFC, stanowi optymalną podstawę projektów górniczych oraz
energetycznych.
Kluczowym,
zasobowym
wskaźnikiem
bezpieczeństwa
energetycznego jest więc żywotność wydobywalnych zasobów złóż pierwotnych
nośników energii. Parametr ten obliczono dla wszystkich nieodnawialnych nośników
energii pierwotnej w skali światowej, państw UE-27 oraz Polski. Analiza wielkości
wskaźnika statycznej żywotności zasobów złóż pierwotnych nośników energii,
udokumentowanych w kategorii reserves, przy wolumenie produkcji górniczej
odnotowanym w 2012 roku, pozwala na wyprowadzenie wielu stwierdzeń
końcowych i wniosków; najważniejsze z nich sformułowano poniżej.
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1) Zasobność złóż na poziomie światowym:
 współczynnik żywotności zasobów osiągnął najwyższą wartość
w odniesieniu do złóż węgla brunatnego – ponad 256 lat;
 wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego w skali globalnej
stwarza również wielkość bazy zasobów węgla kamiennego – 112 lat;
 relatywnie najniższy wskaźnik żywotności zasobów cechuje złoża rud
uranu, ale należy podkreślić, że w energetyce jądrowej dokonuje się
najbardziej dynamiczny rozwój technologii, co manifestuje się szybkim
spadkiem zużycia paliwa nuklearnego na jednostkę mocy pozyskanej
energii wtórnej: elektrycznej i cieplnej;
 nowe możliwości podniesienia bezpieczeństwa energetycznego świata
stwarza zagospodarowanie zasobów gazu niekonwencjonalnego, gdyż
mimo bardzo krótkiego – poza Stanami Zjednoczonymi – okresu prac
geologicznych i poszukiwawczych, wolumen odkrytych oraz
udokumentowanych w skali światowej zasobów tego nośnika energii
przekracza ilość gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych.
2) Żywotność złóż na poziomie Unii Europejskiej:
 bezpieczeństwo energetyczne cechuje sektor węgla kamiennego, dla
którego współczynnik żywotności zasobów złóż osiągnął wielkość 145 lat
oraz branża węgla brunatnego o okresie wystarczalności zasobów na
poziomie 129 lat;
 niskie wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do
zasobów gazu ziemnego, ropy naftowej oraz rud uranu, determinują
pogłębianie się zależności gospodarczej państw członkowskich UE od
importu tych pierwotnych nośników energii z państw trzecich.
3) W odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa energetycznego Polski,
najistotniejsze jest stwierdzenie, że poszukiwania gazu niekonwencjonalnego nie przyniosły dotychczas odkrycia złóż o znaczeniu gospodarczym
i powiększenia znanej bazy zasobowej, co implikuje utrzymanie pozycji
węgla kamiennego ze współczynnikiem żywotności zasobów złóż na
poziomie 190 lat oraz węgla brunatnego – odpowiednio – 70 lat, jako
najważniejszych czynników bezpieczeństwa energetycznego naszego
państwa, wyznaczonych w oparciu o wielkość zasobów wydobywalnych
w sposób ekonomicznie uzasadniony, ustaloną przez prestiżowy instytut
naukowo-badawczy, zgodnie z kryteriami klasyfikacji UNFC.
4) Istotny wniosek wynika z informacji o odkryciu podmorskich złóż węgla
u wybrzeży Szkocji, gdyż oznacza nie tylko radykalne powiększenie ilości
brytyjskich zasobów węgla, lecz także – dzięki podjętym już pracom
badawczym i projektowym – może stanowić przełom w poszukiwaniach
bezpiecznej środowiskowo technologii zgazowania węgla. Bliskość
potencjalnych miejsc składowania dwutlenku węgla, powstającego
w procesie zgazowania, stwarza możliwość znacznego zmniejszenia
zarówno nakładów kapitałowych na zbudowanie systemu transportu CO 2,
jak i kosztów bieżących utrzymania technologii CCS.
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Streszczenie
Analizą objęto zasoby: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego,
węgla brunatnego oraz rud uranu. Scharakteryzowano międzynarodową, ramową
klasyfikację zasobów kopalin stałych i węglowodorów, opracowaną przez ONZ
(UNFC). Obliczono współczynniki statycznej wystarczalności zasobów (R/P), dla
wszystkich paliw kopalnych na poziomie światowym, UE-27 oraz Polski. Wskaźniki,
analizowane w artykule, mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa
energetycznego.
Słowa klucze: zasoby nieodnawialne, bezpieczeństwo energetyczne,
klasyfikacja zasobów energii pierwotnej
Summary
Crude oil, natural gas, hard coal, brown coal and uranium ores were analyzed.
The article presents United Nations Framework Classification for Fossil Energy
and Mineral Reserves and Resources (UNFC). Reserves-to-production (R/P) static
ratios for all fossil fuels on global, UE-27 and Poland level were calculated. Indicators
analyzed in this paper have significant impact on energy security.
Key words: non-renevable resources, energy security, primary energy
resources classification
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PODKULTURA WIĘZIENNA I JEJ WPŁYW NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
W ZAKŁADACH KARNYCH
Wstęp
Ograniczona przestrzeń, przymus, całodobowa kontrola, brak możliwości
zaspokojenia wielu potrzeb powodują dyskomfort. Często też odbijają się na zdrowiu
fizycznym oraz psychicznym. Skazani próbując odnaleźć się w nowej
rzeczywistości, wstępują do nieformalnych grup, które w środowisku zamkniętym
jakim są zakłady karne są spójne. Podważają utrwalone i akceptowane przez ogół
społeczeństwa wzory kultury. Narzucają zasady postępowania i funkcjonowania
pomiędzy skazanym a personelem.
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska podkultury więziennej oraz roli
personelu pielęgniarskiego w zakładach karnych.
Podkultura więzienna
Jedną z charakterystycznych cech każdego społeczeństwa jest zjawisko
podkultury. Literatura przedmiotu często wymiennie używa terminów „podkultura”
i „subkultura”, mają takie samo znaczenie i wywodzą się z anglojęzycznego pojęcia
„subculture”. Istnieje wiele definicji pojęcia podkultura. S. Przybyliński uważa, że
podkultura jest podziałem narodowej kultury obejmującym kombinacje mierzalnych
sytuacji społecznych, jak chociażby pozycja klasowa, miejsce zamieszkania,
pochodzenie etniczne, terytorialne czy przynależność religijna, które w połączeniu
tworzą funkcjonalną jedność, która wywiera całościowy wpływ na daną jednostkę.1
Z kolei L. Konarski pisząc o podkulturze zwraca uwagę na trzy istotne kryteria
podziału. Po pierwsze podkultura to konkretna grupa społeczna, określone
środowisko, które jest jedynie częścią społeczeństwa i stanowi część kultury
masowej. Po drugie odmienność tej grupy podyktowana jest przez zainteresowania,
tradycję, narzucone lub ustalone normy oraz więzi regionalne, religijne lub etniczne.
Wśród cech takiej grupy autor wymienia m.in. negatywnie utrwalone i powszechnie
akceptowane wzory kultury, tworzenie odpowiadających tylko im norm i wartości
oraz swoisty styl życia, sposób zachowania, ekspresji.2 Dla T. Dolaty „podkultura
więzienna” to wszystkie normy, wartości i wzory determinujące postępowanie
wszystkich osób uczestniczących w procesach społecznych tworzących się
w obrębie zakładu karnego.3 J. Kozarska-Dworska uważa, że „podkultura więzienna”
to jedno ze zjawisk zachodzące w nieoficjalnym i tajnym nurcie życia więziennego.

S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, 2006,
wyd. II, s. 18
2
L. Konarski, Subkultura młodzieżowa (w:) „Wojsko i wychowanie”. 1994, nr 2, s 19-20
3
T. Dolata, Problemy związane z tzw. „drugim życiem” w niektórych zakładachkarnych (w:) „Probacja”.
2011, nr 3 (59), s. 14-16
1
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Tworzona i uprawiana jest przez nieformalne grupy społeczne więźniów.4 Natomiast
„Leksykon resocjalizacji” A. Jaworskiej stosuje dla terminu „podkultura więzienna”
wymiennie takie określenia jak” „drugie życie”, „podkultura drugiego życia”,
„nieformalna organizacja społeczna instytucji”, „grypsena”, „grypserka”, a także
„podkultura przemocy”.5
Pojęcia „drugiego życia” jako pierwszy użył S. Jedlewski. Był on zdania, że jest
ono formą zachowania osób przebywających w izolacji instytucjonalnej, niezgodną
z obowiązującymi regulaminami, celami oraz zasadami funkcjonowania tych
instytucji.6 Wielu autorów próbując wyjaśnić pochodzenie terminu „drugie życie”
wykorzystuje dwie koncepcje. Pierwsza zwana deprywacyjną zakłada, że
zachowania podkulturowe są spowodowane dolegliwościami wynikającymi
z przebywania w środowisku zamkniętym. Zwolennicy tej koncepcji są zdania, że
charakter podkultury więziennej może zależeć od cech osobowości skazanych lub
od totalności instytucji, cech personelu oraz ich postępowania z osadzonymi.
Zachowania osób przebywających w izolacji przyjmują formy patologiczne przede
wszystkim z powodu chęci odzyskania przez nich poczucia własnej wartości oraz
jak najwierniejszego odwzorowania warunków panujących na wolności.7 Druga
koncepcja nazywana transmisyjną mówi z kolei, że podkultura przestępcza nie
powstaje w jednostkach penitencjarnych, ale zostaje przeniesiona ze środowiska
wolnościowego.8 Skazani przekraczając bramy zakładu karnego stają się członkami
określonego środowiska, które wyróżniają zainteresowania, ustalone normy
i wartości, a także swoisty styl życia. Stąd pojęcie „podkultury więziennej”.
Rodzaje i formy podkultury więziennej
Opisując podkulturę więzienną należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz
z upływem lat jej podział bardzo się zmieniał. Na przełomie lat 50 i 60 istniała tylko
jedna grupa zwana „urkami”, której dominacja podyktowana była siłą fizyczną.
„Urków” wyróżniała tzw. „sznytaurkowska”, czyli nacięcie na klatce piersiowej. Jej
członkowie nie stronili od tatuaży. „Urkiem” mógł zostać wyłącznie „swojak”, czyli
osadzony pochodzący z tego samego miasta albo regionu Polski.9 Byli to ludzie
o mocnym charakterze, z zasadami, cenili takie wartości jak honor i szczerość.
W tym samym czasie funkcjonowali także więźniowie zwani „apropakami”. Byli
dobrze wykształceni i inteligentni, wykazywali większą kulturę osobistą wobec
funkcjonariuszy oraz współwięźniów.10 Zdecydowanie bardzo despotyczni i brutalni
byli „ibermenszowie”, których nazwa wywodziła się z języka niemieckiego
i oznaczała „nadludzi”. Grupa nawiązywała do ideologii i symboliki SS i Gestapo.11
T. Głowik, System terapeutyczny w jednostkach penitencjarnych (w:) „Świat Problemów”. 2002, nr 5,
s. 8-11
5
A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji. Kraków 2012, s. 163
6
J. Broniś, Program edukacyjny dla sprawców (w:) „Świat Problemów”. 2005, nr 2, s. 25-29
7
R. Lemański, Resocjalizacja w więzieniach (w:) „Świat Problemów”. 2004, nr 10, s. 29
8
T. Bulenda, Kongresowe rekomendacje w reformie więziennictwa i zmianach w postępowaniu
z więźniami – kontekst organizacji pozarządowych (w:) K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.): 20
lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe. COSSW
w Kaliszu, PTP Kalisz 2013, s. 78-96
9
P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia. Warszawa 2002, s. 97-101
10
A. Majcherczyk, Programy resocjalizacji skazanych – głos w dyskusji o stanie i perspektywach
więziennictwa (w:) „Przegląd Więziennictwa Polskiego”. 2006, s. 52-53
11
J. Górski, Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych (w:) B. Hołyst (red.): Problemy
współczesnej penitencjarystyki w Polsce. Warszawa 1984, s. 69
4
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Osadzeni ciągle poszukiwali nowych tożsamości. Dlatego pod koniec lat 60
powstały nowe grupy. S. Przybyliński dzieli je na:
1. „grypsujących” („git-ludzi”);
2. „niegrypsujących”(„frajerów”, „nieludzi”);
3. „poszkodowanych”(„cwelów”).12
Z kolei grypsujących zdaniem H. Machela można podzielić na trzy kategorie:
a) wysoce
zdemoralizowanych,
charakteryzujących
się
ogromnym
doświadczeniem przestępczym i więziennym, którzy akceptują wartości,
normy i wzory zachowań obowiązujące w podkulturze grypserskiej;
b) mniej zdemoralizowanych, którzy zgadzają się z normami i wzorami
zachowań obowiązujących w zakładzie, ale nie są aktywni;
c) minimalnie zdemoralizowanych, „przestępcy z przypadku”, dla których bycie
„grypsującym” jest bezpieczne. 13
Grupa „niegrypsujących” nie angażuje się w sprawy podkultur więziennych.
Przez „git-ludzi” uznawana jest za grupę nieposiadającą własnego zdania i honoru,
choć zdolną do donosu i ustępstw. „Niegrypsujących” można podzielić na:
a) frajerów wykorzystywanych do różnych czynności;
b) niegrypsujących, którzy darzeni są szacunkiem za to, że nie wyrzekają się
postępowania przestępczego.14
Trzecią, znajdującą się najniżej w hierarchii skazanych grupą są „cwele”. Jest
to margines podkultury więziennej, do którego nikt dobrowolnie się nie zgłasza, tylko
zostaje do niego przymuszony. „Cweli” można podzielić na:
a) zachowujących się prowokacyjnie (zalecają się i obnażają);
b) osoby, które „oddają” się za korzyści materialne;
c) osoby posiadające określone cechy somatyczne, psychofizyczne lub
należące do pewnych grup zawodowych (np. przedstawiciele służb
mundurowych), które poszukują opiekuna, ale go nie znajdują, są
pogardzani przez innych więźniów i zmuszani do usługiwania;
d) osadzeni odbywający krótkie kary, z którymi można zrobić wszystko;
e) osoby skazane za zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne dzieci,
najbardziej poniżana kategoria „cweli”.15
Zepchnięci na margines więzienny „cwele” nie mają możliwości zmiany pozycji.
Mogą jedynie awansować do statusu „frajera”, nigdy zaś nie będą mogli grypsować.
Poza wymienionym podziałem istniało jeszcze szereg innych, nieformalnych
grup, które miały najczęściej charakter lokalny. Jedną z takich grup byli „feści”, którzy
aby
przetrwać
w
środowisku
więziennym
dopuszczali
współpracę
z funkcjonariuszami, chętnie się uczyli, brali udział w zajęciach kulturalnooświatowych. Do zaniku grupy przyczyniła się amnestia z 1986 roku, dzięki której
większość z „festów” wyszło z więzień. Natomiast stosunkowo nową grupą są

S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków,
Wyd. III, 2007, s. 29
H. Machel, Orientacja w funkcjonowaniu podkultury więziennej, askuteczność kierowania zakładem
penitencjarnym (w:) „Przegląd Więziennictwa Polskiego”. Warszawa 1995, s. 43-44
14
J. Szałąński, Wybrane korelaty osobowościowe uczestnictwa w podkulturze więziennej (w:) B. Urban
(red.): Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków 1998, s. 57
15
K. Linowski, Agresja – więzienie i przemoc. Niebieska Linia. 2006, nr 4, s. 9-10
12
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178

„cwaniacy”, którzy nie uznają żadnych zasad w więzieniu, nie poniżają słabszych,
walczą o równość.16
Relacje zachodzące w podkulturze więziennej
Podkulturę więzienną tworzą ludzie, którzy podkreślają swoją odrębność,
własny system norm postępowania. Więzi łączące członków danej grupy są bardzo
silne. Kieruje nimi jeden lub kilku przywódców.Podział na „ludzi” i „nieludzi”sprawia,
że relacje między nimi są oparte na ściśle określonych zasadach regulowanych
przez niepisany kodeks. Daje on uprzywilejowanąpozycję ludziom, zaś „frajerom”
status więźniów drugiej kategorii.17
Uczestnicy podkultury zmuszają „frajerów” do wykonywania posług
osobistych,a także brania na siebie przewinień, których dokonali „grypsujący”.18
Podział na „ludzi” i „nieludzi” podważa status człowieczeństwa więźniów, którzy nie
uczestniczą w podkulturze więziennej. Świadczy również o degradacji drugiego
człowieka.S. Przybyliński podkreśla jednak, że doszło do złagodzenia relacji między
„ludźmi”i „nieludźmi”.Według autora wpływ na taką sytuację ma pochodzenie
więźniów z jednej miejscowości. Może ono zatrzeć różnice wynikające z podkultury.
Kompromis jestpodyktowany warunkami, w jakich przebywają więźniowie,
np. nieustanne spotykaniesię czy wspólne wykonywanie narzucanych im
czynności.19 Zależności między grupami łagodnieją, a jej członkowie zaczynają
odnosić się
do siebie mniej wrogo.Coraz częstsze są przypadki, że skazany niegrypsujący
przekupuje skazanegogrypsującego dobrami materialnymi. Niekiedy pieniądze są
powodem zanikania bądź przesunięcia się granic podkulturowych.20 Inaczej wygląda
sytuacja w podkulturze „cweli”. Ich relacje w środowisku więziennym są bardzo
ograniczone. Są szykanowani nie tylko psychiczniei wykorzystywani w pracach
porządkowych w celi, lecz także kierowana jest wobec nichagresja i przemoc
fizyczna. Muszą być chronieni przez administrację w celu zapewnienia im
bezpieczeństwa.21
Zupełnie inny charakter mają relacje skazanych z funkcjonariuszami Służby
Więziennej oraz pozostałym personelem. M. Kosewski wyróżnił 4 zasady
funkcjonowania społeczności więziennej. Z punktu widzenia relacji skazanego
i funkcjonariusza istotne są dwie:
 względnej solidarności;
 status quo.
Dwie kolejne zaś dotyczą wzajemnego oddziaływania na siebie więźniówi
funkcjonariuszy.
H. Karaszewska, Więzienie jako specyficzna instytucja społeczna (w:) S. Bębas (red.): Współczesne
oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Radom 2010, s. 13
17
Ibidem, s.13
18
J. Szałański, Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej
przemiany więźniów (w:) F. Kozaczuk (red.): Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie.
Rzeszów 2010, s. 15
19
J. Malec, Czynniki warunkujące kształtowanie się postaw moralnych więźniów w Polsce (w:) B. Hołyst,
W. Ambrozik, P. Stępniak (red.): Więziennictwo. Nowe wyzwania. Warszawa – Poznań – Kalisz 2001,
s. 407
20
W. Wróbel, Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość
(w:) „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. 2007, 11, 1, s. 125
21
Ibidem, s.125
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Pierwsza polega na oporze i przeciwstawieniu się zarówno skazanych, jak
i personelu.
Im większe zagrożenie z jednej strony, tym większa solidarność drugiej.
Drugazasada natomiast opiera się na przestrzeganiu wyznaczonych przez grupy
granic co prowadzić ma do utrzymania wewnętrznej równowagi. W ostatnim okresie
nieco osłabła tendencja do dyskryminowaniawięźniów z powodu przynależności do
danej grupy.Jednak wśród więźniów nadal istnieje przekonanie, że personel
więzienny jestodpowiedzialny za konflikty panujące między osadzonymi.22
Normy wytwarzanie przez uczestników podkultury więziennej
Podkulturę
więzienną
cechuje
dynamiczność,
ciągłość
zmian,
a takżeróżnorodność. Wyznawane dotąd wartości, normy i postawy zostają
zmodyfikowane lubzamienione na nowe, obowiązujące w zakładzie karnym.
Stosunki interpersonalnesą często zaburzone lub zmutowane, a system wartości
osób osadzonych w wieluprzypadkach oparty jest na sile, przemocy czy
bezwzględności. Powoduje to, żeosadzeni często są zmuszeni do zmiany
dotychczasowych przez siebie wartości, norm czypostaw. Ma to służyć przede
wszystkim uniknięciu wewnętrznych konfliktów.23 Przedstawiciele podkultury mają
swój własny system norm. Określają one zakazane i niepożądane wzory
zachowania, które są zgodne z przyjętymi wartościami. M. Szaszkiewicz wskazuje
trzy nadrzędne wartości obowiązujące uczestnikówpodkultury więziennej. Są to:
 walka z prawem i stojącymi na jego straży instytucjami;
 solidarność grupowa;
 godność osobista i grypserski honor.
Skazany wie zatem co można, a czego nie wolno lub nie należy robić.24
Bardzo dokładnego podziału norm dokonał K. Braun. Wymienił on
następującenormy i zasady obowiązujące w grypserce:
1. Zasada postępowania „grypserów” ze skazanymi „niegrypserami”,
np. niepodawanie ręki skazanym spoza grupy grypserskiej, jedzenie
osobno.
2. Grupa norm określających stosunek „grypserów” do administracji zakładu
karnego, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, np. niewchodzenie
w jakiekolwiek rodzaje zażyłości z personelem zakładu.
3. Grupa norm określających stosunek „grypserów” do norm moralnych,
obowiązków społecznych, do pracy i nauki. „Grypserzy” mają negatywny
stosunek nie tylko do norm współżycia obowiązujących w społeczeństwie,
ale również do pracy i nauki.
4. Zasady dotyczące higieny. Według „grypserów” prace porządkowe są
nieczyste i powinni je wykonywać „nieludzie”.
5. Grupa norm mająca na celu wzmacnianie własnego „ja”. Tylko siebie
„grypsujący” nazywają „ludźmi” i dlatego są zdania, że są lepsi od innych.
Pozostałych traktują z pogardą.

J. Szałański, Kryteria i mierniki efektywności resocjalizacji (w:) F. Kozaczuk (red.): Efektywność
oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów 2008, s. 21-22
23
D. Sarzała, Podkultura a izolacja więzienna (aksjologiczna analiza problemu) (w:) M. Kuć (red.):
Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych. Lublin 2009, s. 15-41
24
M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki. Kraków 1997, s. 45
22
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6. Grupa norm dotycząca sposobu komunikowania się przy pomocy gwary
więziennej po to, aby wzmocnić spoistość grupy.
7. Zasady regulujące funkcjonowanie i działalność grupy nieformalnej –
„grypserzy” (stosunek między grypserami a innymi skazanymi).25
Z kolei M. Szaszkiewicz wymienia trzy rodzaje podstawowych norm, na
któreskłada się wiele norm. Pierwszą z grup nazywa normami służącymi
„potępieniupotępiających”. Wśród nich wylicza:
 niewchodzenie w jakiekolwiek rodzaje zażyłości z „klawiszami”;
 niewydawanie wspólników, jeżeli samemu zostało się schwytanym;
 nieprzyjmowanie funkcji nadawanych więźniom przez personel;
 niewykonywanie prac porządkowych i nieobowiązkowych, zleconych przez
personel;
 gardzenie regulaminowymi przywilejami i nagrodami;
 niepodawanie ręki „frajerom”, „klawiszom”;
 niedotykanie klucza od celi;
 poniżanie, wykorzystywanie i szykanowanie „frajerów”.
Druga grupa norm, to normy chroniące solidarność grupową:uga grupa norm,
to normy chroniące solidarność grupową:
 nie wolno podawać ręki osobnikom spoza grupy grypserskiej;
 członkowie grupy ponoszą solidarnie konsekwencje zachowań każdego
„człowieka”;
 „człowiek” „człowiekowi” nie wykręca afer. Wykręcanie afer to rozgłaszanie
o „człowieku” nieprawdziwych zarzutów, plotek, podejrzeń;
 „człowiek” ma obowiązek działkowania, dzielenia się z „ludźmi” wszelkimi
dobrami, np. papierosami, herbatą itp.;
 „ludzie” jedzą wspólnie przy stole, a „frajerzy” osobno;
 „człowiek” musi być „git”;
 nie wolno wypierać się grypsowania, trzeba grypsować jawnie.
Trzecia, ostatnia grupa norm, to normy chroniące godność „człowieka”
i grypserskihonor. Zalicza się do nich następujące zakazy:
 podnoszenie przedmiotów, które leżą obok „bardachy”;
 zbieranie śmieci rękami;
 mycie ubikacji rękami, czy szmatą trzymaną w ręku; wolno jedynie za
pomocą drążka czy szmatki;
 pranie cudzych rzeczy osobistych;
 znęcanie się nad „człowiekiem”;
 ubliżanie „człowiekowi”;
 okradanie „człowieka”;
 okazywanie lęku;
 proszenie, ponieważ jest to objaw słabości i mięczakowości.26

K. Braun, Drugie życie wśród skazanych młodocianych (w:) Negatywne przejawy podkultury więziennej
– środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Centralny Zarząd
Zakładów Karnych w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie w dniach
16-17 grudnia 1974 r. Warszawa 1975
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Na inne normy zwraca uwagę P. Moczydłowski. Wśród norm obowiązujących
„ludzi”wymienia:
 nieprzyjmowanie
roli
biernego
(gwałconego)
w
praktykach
homoseksualnych;
 zakaz donoszenia;
 niewykorzystywanie drugiego „człowieka”;
 odsunięcie „człowieka” od grupy za łamanie norm;
 niezadawanie się z „frajerami”;
 zakaz kopania w bójce;
 zakaz brania pojedynczego papierosa z ręki „cwela”, wolno jedynie
z paczki.27
O normach dwóch grup nieformalnych, „git – ludzi” i „fest – ludzi”, bardzo
obszernie
pisał M. Kosewski. Według autora cechami scalającymi grupę są: solidarność,
lojalność,godność, honor, a także twardy charakter. Brak którejś z cech oznaczał
wykluczeniez grupy.
Autor, dokonując podziału norm obowiązujących w grupach, podkreślił, że
świadczą oneo męstwie i solidarności, spójności grupy, a także przyczyniają się do
zachowaniaminimum porządku w zakładzie. Nazwał je:
1) rytualnymi;
2) funkcjonalnymi;
3) korzystnymi.
Normy rytualne i funkcjonalne dotyczą wszystkich osób pozbawionych
wolności.Wśród grypserów obowiązują normy i zasady określające ich stosunek
doogólnospołecznych norm, do administracji. Dokonując podziału na ludzi oraz
nieludzi,wzmacniają własne „ja” poprzez tatuaże, wszczynanie bójek lub bunty.
Wśród zasad, któreregulują działalność grypsery wymienić można gwarę,
przekleństwa, zastawki, kiciory. Duże znaczenie przywiązuje się normom,
dotyczącymprzestrzegania higieny osobistej przez grypsujących.Grypsujący nie
mogą pełnić funkcji porządkowych, nie powinni dotykać nakryć stołowychczy
produktów spożywczych, nie myją naczyń i sztućców w umywalce, tylko trzymają
jenad nią, nie spożywają posiłków w czasie, gdy inny grypsujący załatwia swoje
potrzebyfizjologiczne.Bardzo ważną normą są więzy grypserskie: bytowe
i przestępcze. Pierwsze polegają na dzieleniu się wszystkim. Drugie to wspólne
dokonywanie przestępstw na terenie zakładu, m.in. gwałtów, pobić, buntów.
Osadzeniplanują również przestępstwa, których dokonują już po wyjściu
z zakładu.Nieprzestrzeganie grypserskich norm powoduje dotkliwe kary, łącznie
z „przecweleniem”.28
Typy zakładów karnych z klasyfikacją skazanych
Karę pozbawienia wolności w Polsce wykonuje się w następujących
rodzajachzakładów karnych:
1) zakład karny dla młodocianych;
2) zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy;
3) zakład karny dla recydywistów penitencjarnych;
27
28
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4) zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego.
Zakłady karne w Polsce mogą być organizowane jako zakłady karne typu:
 zamkniętego;
 półotwartego;
 otwartego.
Różnią się one:
 stopniem zabezpieczenia;
 stopniem izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego ich obowiązkami
lubusprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego
obrębem.29
Zakład karny dla młodocianych
W zakładzie tym odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia,
w uzasadnionych przypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po
ukończeniu 21 lat.
Wyodrębnienie zakładu dla młodocianych według kryterium wieku
spowodowane zostało
kilkoma względami. Do najważniejszych można zaliczyć:
1. Młodociani są grupą osób, jakie znajdują się wciąż w fazie rozwoju
psychicznegoi biologicznego. Istnieje zatem stosunkowo większa szansa na
oddziaływaniedorosłych na ich postawy.
2. Organizowanie w szerokim zasięgu nauczania w zakresie przyuczenia do
zawodu czyszkoły średniej.
3. Konieczność odizolowania ich od innych skazanych, w celu
ograniczeniademoralizującego wpływu na nich.
4. Odrębność stosowanych form i metod oddziaływania penitencjarnego.30
Zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy.
Jest to zakład karny przeznaczony dla osadzonych odbywających
karępozbawienia wolności po raz pierwszy, a nie dla osób po raz pierwszy
skazanych.
W zakładach karnych dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy
odbywają karę:
1. Pierwszy raz skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwa
umyślne.
2. Skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
lub orzeczoną w tej samej sprawie co kara pozbawienia wolności.
3. Skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne.
4. Inni skazani, którzy nie zostali sklasyfikowani do odbywania kary w zakładach
karnych dla recydywistów penitencjarnych, z uwagi na szczególne względy
resocjalizacyjne, a zwłaszcza gdy przemawia za tym krótki okres uprzednio
lub obecnie odbywanej kary albo znikomy stopień demoralizacji i zagrożenia
społecznego”.31
29
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Zakład karny dla recydywistów penitencjarnych
W zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę:
1. Dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę „pozbawienia wolności
lubzastępczą karę pozbawienia wolności.
2. Ukarani za wykroczenie umyślne zasadniczą lub zastępczą karą aresztu,
którzyuprzednio odbywali już takie kary.
3. Skazani na karę aresztu wojskowego za umyślne wykroczenia lub
przestępstwa,którzy odbywali już takie kary.32
Zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego.
Kara aresztu wojskowego trwa najmniej miesiąc, a co najwyżej 2 lata.
Aresztwojskowy stosowany jest wobec żołnierza bądź osoby, która została
powołanado pełnienia służby wojskowej. Wykonywany jest według przepisów
regulaminu organizacyjno-porządkowego odbywania kary pozbawienia wolności
i przepisów, któredotyczą zasad wykonywania tej kary ze zmianami, które
wprowadził regulamin organizacyjno-porządkowy odbywania kary aresztu
wojskowego. Karę aresztuwojskowego wykonuje się w zakładzie karnym
z uwzględnieniem dyscypliny wojskoweji elementów szkolenia. Skazani odbywają
karę aresztu wojskowego w zakładzie karnym typu otwartego, chyba że inne
szczególne względy decydują o tym, że trzeba osadzićosadzonego w zakładzie
innego typu.33
Rola i zadania personelu pielęgniarskiego w opiece nad skazanym.
Praca w zakładzie karnym wymaga dużej odporności na stres oraz umiejętności
komunikowania się z innymi ludźmi. Personel pielęgniarski jest obciążony
koniecznością
nawiązywania
bezpośrednich,
podmiotowych
kontaktów
z osadzonymi. Często na jedną osobę z personelu pielęgniarskiego przypada duża
liczba osadzonych, co powoduje stałe poczucie nienadążania za zadaniami, które
im się wyznacza.Wzrasta także ilość obowiązków pozostających do wykonania
w zbyt krótkim czasie. Wśród nich należy wymienić:
 badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną;
 pielęgnację chorych;
 pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;
 zapobieganie powstawaniu urazów i chorób;
 profilaktyka;
 zaopatrzenie w środki pomocnicze.
Personel pielęgniarski w razie nieobecności lekarza decyduje o konieczności
umieszczenia osoby pozbawionej wolności w izbie chorych. Podobnie postępuje
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W takiej sytuacji osoba pozbawiona
wolności zostaje przeniesiona do szpitala więziennego. Do obowiązków pielęgniarek
i pielęgniarzy pracujących w szpitalu więziennym należy dodać:
S. Przybyliński, Personel penitencjarny wobec zjawiska podkultury więziennej (w:) W. Ambrozik,
P. Stępniak (red.): Służba Więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Poznań –
Warszawa – Kalisz 2004, s. 159-166
33
P. Moczydłowski, Przeludnienie więzień: o konsekwencjach populizmu penalnego i ideologizacji polityki
kryminalnej w Polsce dla więziennictwa (w:) B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.): Problemy
penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia: Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa
Hołdy.Warszawa 2011, s. 453-486
32

184




czynności związane z przyjęciem chorych do oddziałów szpitalnych;
wykonywanie zleceń lekarskich (podawanie leków, iniekcje, wlewy
kroplowe);
 karmienie (na zlecenie i pod nadzorem lekarza) podopiecznych
odmawiających przyjmowania posiłków;
 udział w obchodach lekarskich;
 obchodzenie sal chorych w porze nocnej ze szczególnym zwracaniem
uwagi na ciężko chorych;
 zwracanie szczególnej uwagi na chorych podejrzanych o zamiar dokonania
samouszkodzenia.
Wiele szpitali więziennych posiada w swoich strukturach bloki operacyjne.
Niesie to za sobą konieczność zatrudniania pielęgniarek operacyjnych, których
głównym zadaniem jest asystowanie do zabiegów, organizacja sal operacyjnych,
zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt.
Przed personelem pielęgniarskim udzielającym świadczeń zdrowotnych
w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności stoją ogromne
wyzwania. Pielęgniarki i pielęgniarze należą bowiem do personelu więziennego,
który stale pracuje w styczności z więźniami, tym samym są oni narażeni na
szczególne niebezpieczeństwo. Często zdarza się, że podczas udzielania
świadczeń medycznych w zasięgu skazanego znajdują się przedmioty potencjalnie
niebezpieczne, takie jak igły, strzykawki, narzędzia chirurgiczne. Dlatego
ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności przy osadzonym pielęgniarka czy
pielęgniarz wykonuje w obecności funkcjonariusza nie wykonującego zawodu
medycznego. Takie warunki pracy sprawiają, że zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest
zawodem wymagającym nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również walorów
moralnych, osobistego zaangażowania, dobrego stanu zdrowia a także sprawności
fizycznej. Praca w zakładach karnych wymaga dużego poświęcenia, a o jej trudności
niech świadczy fakt, że pielęgniarki i pielęgniarze są drugą, po oddziałowych
pracujących z osobami z zespołu terapeutycznego grupą podatną na wypalenie
zawodowe.34
Podsumowanie
Zawód pielęgniarski ulega wciąż znacznym zmianom i przeobrażeniom. Zyskał
nowy wymiar i rangę. Zmiany w przepisach prawa spowodowały, że z jednej strony
stał się zawodem w pełni samodzielnym, z drugiej wymagającym większej
odpowiedzialności. W więziennej opiece zdrowotnej personel pielęgniarski jest
realizatorem zadań wynikających z Ustawy z Zawodzie Pielęgniarki i Położnej oraz
Ustawy o Służbie Więziennej. Specyficzna rola społeczno-zawodowa
pielęgniarki/pielęgniarza stawia wobec tej grupy zawodowej szczególne wymagania,
co do profilu osobowościowego, kompetencji i profesjonalizmu. Więzienny personel
pielęgniarski powinien prezentować wysoką jakość, odpowiednie postawy etycznomoralne oraz co jest bardzo ważne szczególnie wykazywać humanitaryzm wobec
człowieka izolowanego karnie. Do niedawna większość pielęgniarek i pielęgniarzy
miało status funkcjonariusza Służby Więziennej. Obecne standardy prowadzą do
34
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tego, aby personel medyczny w więziennej opiece zdrowotnej był zatrudniany na
stanowiskach cywilnych. Taka zmiana ma się przyczynić m.in. do zwiększenia
zaufania osób pozbawionych wolności do personelu medycznego. Coraz większym
problemem w więziennej ochronie zdrowia jest niedostateczna ilość personelu
medycznego. Wydaje się, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązań, z prawnymi
włącznie, które służyłyby motywowaniu pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy i innych
medycznych specjalistów do podjęcia pracy w więziennej opiece zdrowotnej. Być
może najważniejszym rozwiązaniem tej kwestii byłoby zapewnienie dobrego
wynagrodzenia za pracę. Więziennictwo w tym zakresie, ze względu na specyfikę
pracy powinno być konkurencyjne.
Streszczenie
W każdym społeczeństwie występują różne grupy społeczne. Ich podział
i wielkość jest charakterystyczna dla danego społeczeństwa. Treścią niniejszej pracy
jest przedstawienie podkultury więziennej, która ze względu na specyficzne cechy
występuje wyłącznie w warunkach izolacji więziennej, oraz roli personelu
pielęgniarskiego w zakładach karnych. Zadaniem więziennej służby zdrowia jest
opieka zdrowotna nad osobami pozbawionymi wolności i tymczasowo
aresztowanymi. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki
szpitalnej. Pielęgniarki wykonują swoje zadania i obowiązki w szczególnych
warunkach,
z
ludźmi
nieprzystosowanymi
społecznie,
agresywnymi,
zdemoralizowanymi i niebezpiecznymi. Warunki pracy, stale rosnące wymagania
powodują, że praca personelu pielęgniarskiego w zakładach penitencjarnych jest
niezwykle odpowiedzialna i niebezpieczna.
Słowa klucze: podkultura więzienna, opieka medyczna, pielęgniarki
Summary
In every society there are different social groups. Their division and the size is
characteristic of a society. The content of this paper is to present the prison
subculture that due to the specific characteristics found only in conditions of isolation
in prison, and the role of nurses in prisons. The task of prison health services is
health care for persons deprived of their liberty and temporarily arrested. Medical
care is provided in primary care, specialist care and specialist outpatient hospital
care. Nurses carry out their tasks and responsibilities in specific terms, with people
unfit socially aggressive, demoralized and dangerous. Working conditions,
increasing demands mean that nursing staff working in prisons is extremely
responsible and dangerous.
Key words: prison subculture, healthcare, nurses
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ROLA STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Rola straży miejskich i gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa jest mało
doceniana, podobnie jak niemilitarne grupy dyspozycyjne. Wagę ich doceniono
w strategii bezpieczeństwa państwa z roku 2014, gdzie wskazano na ich miejsce
i rolę w tym systemie. Rangę ich działań można odczytać z ustaw, które regulują ich
działania, określają funkcję, cele, zadania i kompetencje. W odbiorze społecznym
grupy te są różnie postrzegane a wpływ na kreowanie ich wizerunku w wielu
przypadkach ma nie tylko sposób wykonywania zadań ale i sposób ich promocji.
Promocja tych grup to zarówno świadome działanie w zakresie działań z zakresu
public relations, marketingu terytorialnego jak i ich przekaz medialny oparty często
na wątku sensacji, newsa dnia, którego celem jest podniesienie oglądalności czy
uatrakcyjnienia bieżących informacji. Celem artykułu jest wskazanie jaką ważną rolę
odgrywają w systemie bezpieczeństwa państwa straże miejskie i gminne, poprzez
wskazanie ich miejsca w strategii bezpieczeństwa państwa, miejsca w systemie
bezpieczeństwa jak i współdziałanie z innymi grupami.
Straże gminne i miejskie
Straże miejskie i gminne to samorządowe i umundurowane formacje ochrony
porządku publicznego działające na terenie gminy, której celem jest pełnienie
służebnej roli wobec społeczności lokalnej. Powołane zostały Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o strażach gminnych 1 i wraz z innymi służbami odpowiadają
w swoim zakresie za porządek publiczny na terenie miast i gmin. Finansowane
i zarządzane są przez władze samorządu terytorialnego.
Utworzenie straży ma charakter fakultatywny, rada gminy może powołać straż
gminną po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta
Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji o czym zawiadamia wojewodę. 2 Jeśli w gminie
organem wykonawczym jest burmistrz/prezydent miasta, straż nosi nazwę Straż
Miejska. Można więc przyjąć, że Straż Miejska jest szczególną odmianą straży
gminnej. Środki na jej utrzymanie pochodzą z budżetu gminy.
Straże mogą powstać na terenie jednej gminy ale również więcej niż jednej,
np. w sytuacji sąsiadujących gmin w obszarze jednego województwa można
zawrzeć porozumienie o utworzeniu jednej straży(art.3 ust.1 ustawy o strażach
gminnych), co w wielu przypadkach może być korzystnym rozwiązaniem.
Po podjęciu takiej decyzji, w drodze porozumienia, ustala się sposoby jej
finansowania, zasięg terytorialny, podległość itp.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz.1383, z 2014 r.
poz. 486., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001383 (pobrano 9.10.2015 r.)
2
J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Warszawa 2013, s. 181
1
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Głównymi zadaniami ustawowymi straży są: ochrona spokoju i porządku
w miejscach publicznych, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie
ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, zabezpieczenie miejsc
wypadków i katastrof lub miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, współdziałanie
z innymi służbami w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, informowanie
obywateli o stanie i rodzajach zagrożeń oraz działania o charakterze prewencyjnym
i profilaktycznym.3
W 2011 roku w Polsce funkcjonowało 575 oddziałów straży gminnych z czego
większość bo 436 stanowiły straże miejskie. Straż posiadała 11 258 etatów z czego
87% to etaty przeznaczone dla strażników gminnych i miejskich co stanowiło 11%
ogólnej liczby funkcjonariuszy Policji. 4
Zgodnie z art. 11.1. Do zadań straży należy w szczególności: ochrona spokoju
i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu
drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym; kontrola
publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368); współdziałanie z właściwymi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii
technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych
i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi
służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; informowanie społeczności
lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; konwojowanie
dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb
gminy.5
Większość tych zadań została ujęta w strategii bezpieczeństwa państwa
z 2014. Głównie są to zadania z zakresu współdziałania z odpowiednimi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu skutków klęsk,
ochrona obiektów. Niemniej ważnymi zadaniami w sytuacji działań wojennych są

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1383, z 2014 r.
poz. 486, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001383 (pobrano 9.10.2015)
Informacja MSW o strażach miejskich i gminnych, opublikowane na stronie internetowej MSW
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/10145,Informacja-MSW-o-strazach-miejskich-i-gminnych.html
(pobrano 26.01.2016 r.)
5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1383, z 2014 r.
poz. 486, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001383 (pobrano 9.10.2015 r.)
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wszelkie formy współdziałania z innymi podmiotami i lokalną społecznością jak
i informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
Staże miejskiej i gminne opisywane są w socjologii jako grupy dyspozycyjne,
które definiowane są jako grupy stanowione, refleksyjnie tworzone „w obrębie
większych struktur społecznych, ze względu na trwałe bądź doraźne potrzeby
społeczne, zaistniałe w określonej społeczności lokalnej lub społeczeństwie danego
państwa. Istotną dyspozycyjnością tych grup jest ich dyspozycyjność realizowana
w sferze bezpieczeństwa powszechnego wobec społeczeństwa, ewentualnie
społeczności, w której istnieją”. 6 Z kolei określenie społeczna dyspozycyjność to
„zdolności omawianych grup do zespołowych działań wykonywanych
w zaplanowany i ustalony sposób, zgodnie z zadaniami jakie są przewidywane dla
danej grupy dyspozycyjnej”.7 To również „kategorie osób, które czerpią środki swej
egzystencji z przygotowania do ochrony i bezpośredniego sprawowania ochrony
dóbr ważnych dla całego systemu społecznego i poszczególnych osób przez
posługiwanie się lub zagrożeniem posłużenia się w imieniu państwa środkami
przymusu fizycznego lub przez bezpośrednie oddziaływanie bodźcami”.8
W wymiarze dyspozycyjności społecznej towarzyszy im służebna rola wobec
społeczeństwa i oczekiwania z tym związane, co do sposobu wypełniania zadań.9
Dyspozycyjność interwencyjna tych grup dotyczy również niesienia pomocy
w sytuacji kryzysowej nawet z narażeniem życia i zdrowia 10 gdzie właściwością „jest
ich dyspozycyjność realizowana w sferze bezpieczeństwa powszechnego wobec
społeczeństwa, ewentualnie społeczności, w której istnieją. … chodzi o zdolności …
grup do zespołowych działań wykonywanych w zaplanowany i ustalony sposób,
zgodnie z zadaniami, jakie są przewidywane dla danej grupy dyspozycyjnej”. 11
Można więc stwierdzić, że grupy te mają profesjonalny charakter i realizowanie
przez nie wyspecjalizowanych funkcji „w ramach wyodrębnionego systemu
bezpieczeństwa państwa, spełniają funkcje użyteczne dla jego obywateli”. 12 W ich
podziale wskazuje się na następujące typy „ze względu na specyfikę systemu
społecznego, w których zostały powołane do życia. Są to grupy dyspozycyjne
militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu społecznego”, 13 opisywane dalej
jako niemilitarne grupy dyspozycyjne.
Paramilitarne grupy dyspozycyjne, w grupie których mieszczą się straże
miejskie i gminne są odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w wyznaczonych obszarach.
System
W literaturze przedmiotu opis bezpieczeństwa często łączony jest z systemem
za pomocą, którego to bezpieczeństwo jest realizowane. Chcąc omówić rolę straży

J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna. Wrocław 2012, s. 39
Ibidem, s. 39
Z. Morawski, Funkcjonowanie policji strukturze społecznej. Wrocław 1999, s. 18
9
Ibidem, s. 62-77
10
S. Jarmoszko, Dyspozycyjność wojskowych – Status quo czy zmiana (w:) J. Maciejewski (red.): Grupy
dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław 2006, s. 37
11
J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna. Wydanie drugie rozszerzone. Wrocław
2014, s. 53
12
J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna. Wrocław 2012, s. 50
13
Ibidem s. 50
6
7
8

192

miejskich i gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa chciałabym najpierw
poruszyć problematykę systemu.
Zdefiniowanie systemu nie jest łatwym zadaniem, zazwyczaj próbując go
opisać nawiązuje się do ogólnej definicji teorii systemów. Omawiając zawartość
materialną systemów społecznych J. Lipiec wskazuje na trzy warstwy – materialną,
ludzi i kulturę.14 Natomiast J. Sztumski do właściwości wspólnych wszystkich
systemów zalicza morfologię tj. wewnętrzną budowę systemu, strukturę
współtworzoną przez jego części składowe systemu, które pozostają w stosunkach
wzajemnych o różnym stopniu różnorodności, układ funkcji i pozycji, które są
realizowane przez poszczególne części składowe systemu, hierarchię i zdolność do
adaptacji. Wymienia też typy systemów takie jak systemy pojęciowe, fizyczne, proste
i złożone, dynamiczne, otwarte i zamknięte, stabilne i niestabilne, autonomiczne
i zależne.15 Rozwój systemów może przebiegać w różnych kierunkach, na przykład
P. Sztompka wskazuje, że rozwój systemu społecznego zazwyczaj jest
wielokierunkowy i wielosystemowy co prowadzi w efekcie do zróżnicowania się
struktury i funkcji oraz rosnącej ich zdolności adaptacyjnej.16
System bezpieczeństwa państwa jest złożony i wymaga budowy odpowiedniej
strategii, w której przewiduje się współdziałanie grup odpowiedzialnych za
wykonywanie zadań z tego zakresu. Zazwyczaj odpowiedzialne za wykonywanie
tych zadań są grupy dyspozycyjne społeczeństwa. W wykonywaniu tych zadań
współuczestniczą również straże miejskie i gminne, które powstały w sposób
planowy i ich zadania są włączane w system bezpieczeństwa państwa w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wartością dodaną
i nieocenioną tych grup jest przygotowanie do pełnionych zadań, zaangażowanie,
doświadczenie i wiedza, które mogą zostać wykorzystane w działaniach z innymi
grupami. Ponadto straże miejskiej i gminne są rozpoznawalne w swoim otoczeniu
a ich działanie jest znaczące w systemie zapobiegania zagrożeniom życia
społecznego. Ponadto są przygotowane do współdziałania z innymi grupami
dyspozycyjnymi i stanowią ważne ogniwo w strukturze organizacji
zabezpieczających państwo w sytuacji zagrożenia.
Straże mają swoje uregulowanie prawne, działają w określonej przestrzeni,
a swoje siły i środki organizują w danym zakresie działania. Szczególnie ważne są
aspekty prawne, które w sytuacji ich działania a zwłaszcza zagrożenia regulują sferę
społeczno – zawodową i są instrumentami regulującymi sprawowanie władzy
i dokonywanie kontroli.
Podkreślają to zaproponowane rozwiązania w Nowej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego RP, które wyraźnie wskazują na ważne miejsce również niemilitarnych
grup dyspozycyjnych w systemie obronności kraju. Wypełnianie przyjętych
w strategii założeń jak i realizacja wytyczonych zadań strategicznych, daje szansę
zintegrowania systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Ponadto nadaje
wagę działaniom grup, które chociaż nie mają militarnego charakteru, mogą
w sposób znaczący brać udział w organizowaniu tego bezpieczeństwa
z wykorzystaniem posiadanych zasobów w postaci kapitału ludzkiego, technicznego
i intelektualnego.
J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa. Warszawa, 1972, s. 67
J. Sztumski, Systemowe ujęcie przemysłowego zakładu pracy (w:) „Kultura i Społeczeństwo”. 1978,
nr 1-2, s. 165-173
16
P. Sztompka Socjologia Analiza społeczeństwa. Kraków 2002, s. 36
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Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest trudne do zdefiniowania, tym bardziej, że pojawia się
często z przymiotnikiem narodowe, wewnętrzne publiczne wskazując tym zakres do
jakiego się odnosi.17 Wskazuje się w nich najczęściej na realizację potrzeb jednostek
i grup społecznych, na ochronę uznanych za ważne wartości przyjętych w danym
społeczeństwie. Często definiowane jest jako „mający dynamiczny charakter stan,
w którym dany podmiot ma nie tylko zapewniony na satysfakcjonującym poziomie
dostęp do najbardziej cenionych przez niego wartości (dóbr), ale także pewność, iż
dostęp ten nie będzie gorszy w przyszłości, a pojawiające się w tym obszarze
zakłócenia będą skutecznie oddalane lub usuwane”. 18 Z kolei bezpieczeństwo jako
proces najczęściej jest rozumiane jako zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, czyli
wszelkiego rodzaju aktywności zobowiązanych do tego podmiotów i „obejmuje dwa
etapy: zapobieganie naruszeniu dóbr (prewencja) oraz reakcję na dokonywane
właśnie naruszenia dóbr, późniejszą reakcję, wiążącą się z reguły z ukaraniem
sprawcy oraz naprawieniem szkody”.19
Bezpieczeństwo narodowe rozumiane jest natomiast przez A. Skrabacz jako
„naczelna misja całego społeczeństwa i jego organizacji państwowej, polegająca na
realizacji dwóch zasadniczych funkcji: po pierwsze ochronie i obronie wartości
i interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami, po drugie,
tworzeniu warunków niezbędnych dla swobodnego rozwoju politycznego,
społecznego, kulturalnego, gospodarczego narodu, wobec wyzwań przyszłości”. 20
Z kolei ‘bezpieczeństwo publiczne’, to „stan, w którym ogół społeczeństwa i jego
interesy, jak i państwo ze swymi celami mają zapewnioną ochronę od szkód
zagrażającym im z jakiegokolwiek źródła. Porządek publiczny zaś to całokształt form
umożliwiających normalny rozwój w organizacji państwowej. Na porządek publiczny
składa się zespół norm nie tylko prawnych, których przestrzeganie warunkuje
współżycie jednostek ludzkich w organizacji państwowej”.21
W większości tych definicji autorzy wskazują na nienaruszalność życia, mienia,
godności, wolności, porządku prawnego i wspólnych dóbr. Wyodrębnienie
niektórych zagrożeń w aktach normatywnych sprawia możliwość ich zapobiegania
stąd w szerokim rozumieniu możemy mówić o bezpieczeństwie publicznym,
zdrowotnym, socjalnym itp. oraz przedsięwzięciach, których celem jest zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w tych obszarach
Dokonując próby klasyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za ochronę
bezpieczeństwa i porządku publicznego można najogólniej stwierdzić, że zadania
w tym zakresie realizują organy administracji rządowej (organy o kompetencjach
generalnych, organy wyspecjalizowane, organy opiniodawczo-doradcze); organy
administracji samorządowej; podmioty prywatne; organizacje i instytucje

Zob. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996; J. Czaputowicz, System
czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. Warszawa 1998; Słownik terminów
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002
18
W. Fehler, Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej (w:) W. Fehler (red.): Bezpieczeństwo publiczne
w przestrzeni miejskiej. Warszawa.2010, s. 16
19
J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa. Kraków, s. 42
20
A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa, 2012, s. 27
21
W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno 1939, s. 46 i nast. cyt. Za S. Pieprzny,
Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego /zagadnienia
wybrane (w:) J. Filipek (red): Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Bielsko Biała 2003, s. 486
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np. (Ochotniczych Straży Pożarnych, Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego itp.);22 obywatele.
Bezpieczeństwo jest realizowane przez wymienione powyżej zespoły instytucji
ale biorąc pod uwagę ich strukturę i podległość administracyjną można wyróżnić
między innymi trzy podsystemy. Pierwszy z nich to rządowy obejmujący instytucje
bezpieczeństwa publicznego, które są podległe administracji rządowej. Drugi to
samorządowy obejmujący z kolei instytucje bezpieczeństwa publicznego podległe
samorządowi terytorialnemu i kolejny prywatny – w skład, którego wchodzą
komercyjne podmioty ochrony osób i mienia. 23 W podsystemie samorządowym
można umieścić funkcjonowanie w systemie bezpieczeństwa straży miejskich
i gminnych. Ponadto samorząd gminny wykonując zadania w obszarze
bezpieczeństwa publicznego realizuje jedno z zadań gminy, które wynika z zadań
własnych gminy (art.7 ust.1 pkt.14ustawy o samorządzie gminnym), do którego
należy zapewnienie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
jej terenie.24
Samorząd gminny realizuje zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność i jedną z takich form
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest powoływanie straży
miejskich i gminnych.25 Należy również nadmienić, że w zapewnieniu porządku
i bezpieczeństwa publicznego ważną rolę odgrywają również zadania wykonywane
przez strażników w zakresie zapobiegania przestępczości.
Strategia bezpieczeństwa państwa
We wstępie do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej26 z 2014 roku zastępującą Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r. czytamy, że „Strategia w sposób
całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje
optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich
zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej,
społecznej i gospodarczej. Kluczową sprawą jest ich właściwa integracja w systemie
bezpieczeństwa narodowego”.27 Przedstawione są w niej „interesy narodowe i cele
strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, w zgodzie z zasadami i wartościami
S. Pieprzny, Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego
/zagadnienia wybrane (w:) J. Filipek (red): Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Bielsko Biała
2003, s. 488
23
A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe.
Warszawa 2008, s. 9-11
24
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r, nr 142, poz.1591 z późn. Zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591 (pobrano 29.01.2016 r.)
25
Z. Leszczyński, Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie administracji rządowej
(w:) K. Rajchel (red.): Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa
publicznego. Warszawa 2008, s. 31
26
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem dotyczącym
bezpieczeństwa państwa, opracowywanym i zatwierdzanym zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012
r. poz. 461, z późn. zm.)
27
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten
zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r.
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zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. …Przedstawia działania
państwa niezbędne dla osiągnięcia zdefiniowanych interesów i celów oraz wskazuje
kierunki i sposoby przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego”. 28
W optymalnych sposobach wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa
wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej,
ochronnej i społecznej mieszczą się realizowane przez straże miejskie i gminne ich
funkcje wykonywane w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego.
Do najważniejszych należą do nich kolejno:
1. Funkcja ochronna dotycząca utrzymania porządku na terenie gminny, bez
wypełniania, której byłoby trudno funkcjonować.
2. Funkcja porządkowa polegająca na egzekwowaniu przestrzegania
przepisów prawnych w zakresie porządku publicznego przez lokalną
społeczność.
3. Funkcja prewencyjna realizowana za pomocą regularnego patrolowania
terenu gminy, podejmowanie interwencji dotyczących ochrony porządku
publicznego.
4. Funkcja
profilaktyczna
realizowana
w
systemie
zapobiegania
przestępczości, wykroczeniom i wszelkiego typu zjawiskom o charakterze
kryminogennym czy patologicznym. Ważnym elementem jest tutaj
realizowanie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w zakresie
współpracy ze szkołami i placówkami o charakterze edukacyjnym
i wychowawczym.
5. Funkcja informacyjna związana z informowaniem innych podmiotów
i lokalnej społeczności o zagrożeniach jego rodzajach i sposobach ich
zapobiegania i eliminacji.
6. Funkcja społeczno-administracyjna – realizowana przez współpracę
i kooperację z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami
o charakterze społecznym w zakresie i z innymi bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
7. Funkcja integrująca społeczności lokalne – to głównie udział w imprezach
sportowych, kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę,
organizację społeczne, szkoły i inne podmioty. 29
Badając funkcje wykonywane przez straże miejskiej i gminne można je
odczytywać wielokrotnie w działaniach opisywanych przez Strategię. Wskazać
można chociażby wielokrotnie przywoływaną w strategii kwestię współdziałania
z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń (art.10.ust.1 ustawy o strażach gminnych).
Analizując ten dokument, w punkcie 12 gdzie wymieniane są cele strategiczne
w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie jest wyraźne wskazanie, że zapewnienie
bezpieczeństwa powszechnego odbywa się „poprzez doskonalenie krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, powiadamiania,
ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk żywiołowych oraz
katastrof, a także wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie

28
29

Ibidem, s. 7
A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe.
Warszawa 2008, s. 208
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systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej; doskonalenie i rozwój krajowego
systemu zarządzania kryzysowego w kierunku zapewnienia jego wewnętrznej
spójności i integralności oraz umożliwienia niezakłóconej współpracy w ramach
systemów zarządzania kryzysowego organizacji międzynarodowych, (…)
pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie
kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie w sytuacjach
kryzysowych”.30 Widnieje tu zapis wskazujący na potrzebę koordynacji działań
z uwzględnieniem paramilitarnych i niemilitarnych grup dyspozycyjnych, których
zadania zostały wymienione w dalszej części tego dokumentu w części 1.3.
zatytułowanej Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego. W części tej
w punkcie 19 o potencjale ochronnym, zakłada się, że wspiera on państwo
w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego przez paramilitarne
i niemilitarne grupy dyspozycyjne. Tworzony jest on przez: „wymiar sprawiedliwości;
służby specjalne; państwowe służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane
w ochronie porządku publicznego, służby ratownictwa i ochrony ludności; elementy
zarządzania kryzysowego”.31 W tej części wyraźnie wskazuje się na straże jako
ważne ogniowo działań ochronnych współdziałających w systemie bezpieczeństwa
państwa, zwłaszcza o charakterze ochronnym i ratowniczym, które ze względu na
swój kapitał ludzki, techniczny jak i intelektualny odgrywają znaczącą rolę
w systemie pomocowym zwłaszcza dla ludności cywilnej. W przypadku zagrożenia
jest to znaczący kapitał, który włączony w system obronny może sprawnie podawać
pomoc ludności cywilnej jak i być dobrym zapleczem pomocowym dla grup
militarnych i ochotniczych grup dyspozycyjnych.
W rozdziale III zatytułowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH.
STRATEGIA OPERACYJNA, w punkcie 88, wskazuje się na potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego (w tym ochrony ludności). Do podstawowych zadań
ochronnych zalicza się działania związane „z ratowaniem życia, zdrowia, mienia
i środowiska przed klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi działalnością
człowieka oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Ważnym wsparciem w tym
zakresie jest współpraca ze wszystkimi służbami i podmiotami ratowniczymi”. 32
Wymienione tutaj również straże włączone w system działań ochronnych stają się
znaczącymi podmiotami w strategii bezpieczeństwa państwa. Ważna jest również
współpraca i sprawna wymiana informacji pozwalająca na pełne wykorzystanie
posiadanych zasobów.
W strategii zwraca się, także uwagę na ważny aspekt działania w zakresie
edukacji dla bezpieczeństwa, realizowanych przez straże przez dobrze rozwinięty
system profilaktyki dla lokalnej społeczności. Celem tej edukacji jest „podnoszenie
świadomości społecznej w kwestii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz
kształtowanie kompetencji pozwalających w sposób celowy i racjonalny reagować
na nie”,33 co może znaczący wpływ na poszerzenie wiedzy na temat odpowiedniego
identyfikowania zagrożeń i skutecznego reagowania na nie.
Z kolei w rozdziale IV zatytułowanym KONCEPCJA PRZYGOTOWAŃ
STRATEGICZNYCH. STRATEGIA PREPARACYJNA w pkt 109 wskazuje się, że
podstawowym założeniem koncepcji działań przygotowawczych jest „właściwe
30
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połączenie w systemie bezpieczeństwa narodowego jego składników militarnych
i niemilitarnych, wewnętrznych i zewnętrznych, (…)stosownej integracji podsystemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym; profesjonalizacji podsystemów
operacyjnych (obronnego i ochronnych); powszechności przygotowań podsystemów
wsparcia (społecznych i gospodarczych)”.34 Priorytetowym zadaniem jest tutaj
powołanie podstaw prawnych i organizacyjnych zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa narodowego, wdrożenie zasad i procedur polityczno-strategicznego
kierowania bezpieczeństwem narodowym.
W tej części strategii wskazuje się na przygotowanie podsystemów ochronnych
i dostosowanie ich do strategii operacyjnej a w szczególności do rozwoju
organizacyjnego, technicznego, szkoleniowego „służb, straży oraz wszelkich
instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludności, porządek publiczny i zarządzanie
kryzysowe, a także zapewniających swobodę korzystania z praw i wolności
obywatelskich”.35 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego przewiduje doskonalenie
standardów w obszarze ratowniczym i uwzględnienie obszarów współpracy
poszczególnych podmiotów, w tym straży.
Do pozamilitarnych ogniw systemu obronności państwa wliczane są też te
elementy struktury państwa, na które nakładane są obowiązki związane z realizacją
zadań ochronnych, gospodarczych i informacyjnych, gdzie straże miejskie i gminne
wpisują się z racji nałożonych na nie ustawowo zadań. Obowiązki w zakresie
realizacji tych zadań w sferze pozamilitarnej spoczywają na ministrach, kierownikach
urzędów centralnych, wojewodach, organach samorządu terytorialnego
i przedsiębiorcach.
Rola straży miejskich i gminnych jako grup dyspozycyjnych w systemie
obronności kraju jest niewątpliwie duża, chociaż jeszcze nie w pełni doceniona.
Ważnym elementem tego typu grupy jest nie tylko zespół działań o charakterze
ochronnym ale również edukacyjnym i informacyjnym, zwłaszcza w sytuacji
zerwania kanałów informacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Współdziałanie w systemie
Straże miejskie i gminne „pełnią służebną rolę wobec społeczności lokalnej,
wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli” 36 a ustawa
szczegółowo określa zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz
organizację tej formacji i nadzór nad nią. 37 Straże mają wiele zadań do wykonania
a ponadto czynnie współdziałają z innymi podmiotami oraz lokalną społecznością
na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Straż miejska i gminna bierze czynny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa
i porządku publicznego i jest jednym z ważniejszych podmiotów na poziomie
samorządowym, które to bezpieczeństwo zapewniają. Reagują w dużej mierze na
drobne czyny zabronione co jest ważne ze względu na powszechność ich
popełniania w każdej społeczności lokalnej. Ponadto współpraca ze strażami jest
coraz bardziej doceniana zarówno przez inne podmioty zajmujące się
34
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bezpieczeństwem jak i szkoły zwłaszcza w zakresie realizacji zadań z zakresu
profilaktyki.
W zakresie współpracy z policją, ustawa o strażach gminnych wskazuje na
sześć obszarów takich jak:
1. wymiana informacji o zagrożeniach;
2. organizowanie systemu łączności policji i straży z uwzględnieniem lokalnych
potrzeb;
3. koordynowanie rozmieszczenia służb;
4. wspólne prowadzenie działań porządkowych w celu zabezpieczenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach zgromadzeń
i w miejscach publicznyc;
5. organizowanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń służb policyjnych i straży. 38
Kwestie
szczegółowej
współpracy
uzupełniają
rozporządzenia
np. rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 12 sierpnia
2004 w sprawie zakresu i sposobu współpracy policji ze strażami
gminnymi/miejskimi oraz zakresu sprawowania przez komendanta głównego Policji
nadzoru nad działalnością straży. 39 Bez względu na ocenę działalności straży
gminnych i miejskich można stwierdzić, że ich działanie „jest wartością większą
aniżeli ich brak”.40
Strategia bezpieczeństwa państwa przewiduje szeroki i ważny udział straży
w realizacji zadań. Dotyczą one ważnych chociaż nie zawsze docenianych działań
ochronnych, a także edukacyjnych i informacyjnych.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że straże w zależności od ich wizji
w różnych gminach skupiają się na zadaniach o charakterze municypalnym
i komunalnym bądź silnie wspierają policję w jej działaniach a „ich efektywność jest
różna i zależna od organu założycielskiego, jego wizji w zakresie kształtowania
porządku publicznego, jego oczekiwań, jego relacji z instytucjami współpracującymi,
że społecznością lokalną i stopniem liczenia się z jej opinią”.41
Podsumowanie
Z racji wykonywanej pracy strażnicy miejscy i gminni są narażeni na duży
poziom stresu, wynikający z charakteru ich pracy jak i kontaktów z lokalną
Szczegółowy opis w ustawie o strażach: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1383, z 2014 r. poz. 486. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20130001383 (pobrano 9.10.2015 r.)
39
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okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych, w celu dokonywania ocen
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wytyczania wspólnych
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form
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społecznością w miejscu zamieszkania. Mimo, że zawodowa wspólnota, pozwala na
tworzenie system wartości, sam system oddziałuje na jednostki w nim funkcjonujące.
Bariery te widoczne są na styczności kontaktów z klientami tych grup zwłaszcza
w sytuacji trudnej związanej z egzekwowaniem przestrzegania norm. Nie wpływa to
pozytywnie na wizerunek tych służb zwłaszcza w sytuacjach, kiedy następuje
przekroczenie przez nie uprawnień, niekompetencja w wykonywaniu zadań lub brak
współpracy z innymi organizacjami.
Niemniej należy wskazać, że kwestie wizerunkowe towarzyszące strażom,
chociaż czasami niekorzystne, nie mogą wpłynąć na umniejszanie ich znaczenia
i roli jaką pełnią w systemie bezpieczeństwa państwa. Waga jaką jej nadają Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 oraz poszczególne
ustawy regulujące ich działania skłaniają do pozytywnej oceny tej organizacji
zarówno od strony ważności wypełnianych zadań, jak i miejsca w systemie
bezpieczeństwa.
Ponadto wydarzenia, które w ostatnim czasie nabrały charakteru zagrożeń
hybrydowych weryfikują podejście do analizy systemu bezpieczeństwa i miejsca
poszczególnych grup dyspozycyjnych w tym straży miejskich i gminnych w tym
systemie. Wskazują, jaką rolę mogą odegrać i jaki wielki tkwi w nich jeszcze
potencjał.
Obecnie zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wskazują na wagę nakładu
organizacyjnego państw, wspólnot i systemów, które ukierunkowuje się również na
wykorzystanie istniejącego potencjału tkwiącego w grupach dyspozycyjnych.
Wprawdzie niemilitarne grupy dyspozycyjne mogą pełnić jedynie funkcje
pomocnicze, niemniej ich udział w obronności kraju jest równie znaczący. Daje
przede wszystkim możliwość wykorzystania zasobów nie tylko ludzkich
i technicznych ale i zasobów informacyjnych, które w połączeniu z wiedzą,
mądrością mogą okazać się znacząco pomocne w wykorzystaniu ich zarówno przy
budowaniu strategii jak i w sytuacjach faktycznych działań.
Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę straży miejskich w systemie bezpieczeństwa
państwa, pełnione przez nią funkcje i wykorzystanie ich w nowej strategii
bezpieczeństwa państwa, w systemie bezpieczeństwa publicznego i współdziałaniu
z innymi grupami.
Słowa klucze: straż, system, państwo, bezpieczeństwo
Summary
The article presents the role of municipal police in the state security system,
it performed its functions and use them in a new strategy of national security, public
safety system and cooperation with other groups.
Key words: guard system, the state, security
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Aleksander KOŹMIŃSKI
WPŁYW DOTACJI WYPŁACANYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI
ROLNEJ NA ZMIANY WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE
1. Wstęp
Przemiany społeczno gospodarcze w Polsce, w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia przyczyniły się do zmiany własności i wielkości gospodarstw
rolnych oraz wpłynęły na rozwój indywidualnych gospodarstw. Dodatkowo wpływ
czynników rynkowych związany z uwolnieniem cen produktów rolnych zmusił
gospodarstwa rolne, do zmierzenia się z problemem dochodowości i podjęcia
decyzji związanych z ich rozwojem lub zaprzestaniem produkcji. Na zmiany agrarne
w rolnictwie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wpłynęły środki finansowe
wypłacane dla gospodarstw rolnych w formie dotacji.
W ramach niniejszej pracy została postawiona hipoteza, że dotacje wypłacane
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wpływają na wzrost powierzchni gospodarstw
rolnych. Wskazano również miernik zmian agrarnych – dotacje bezpośrednie
wypłacane w ramach jednolitej płatności obszarowej – jako obiektywny miernik ilości
i wielkości gospodarstw rolnych.
Zastosowane metody badawcze to ujęcie ilościowo-jakościowe, metody
porównawcze i analiza instytucjonalno-prawna.
Gospodarstwa rolne działając w warunkach gospodarki rynkowej, muszą
konkurować między sobą osiągając zysk i płynność finansową z własnej działalności
rolnej. Wpływy finansowe jakie osiągają gospodarstwa rolne to przychody
ze sprzedaży aktywów biologicznych i produktów rolniczych oraz dotacje.1 Wielkość
zysku uzależniona jest od cen rynkowych płodów rolnych i wysokości ponoszonych
kosztów, natomiast na wysokość dotacji wpływa m.in. spełnienie wymogów
nakładanych przez określone działanie pomocowe.
Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano podziału dotacji wypłacanych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na:
- dotacje bezpośrednie – płatności, których wysokość uzależniona jest
bezpośrednio od wielkości posiadanego areału ziemi i rodzaju upraw.
- dotacje pośrednie – płatności, których przyznanie i wielkość nie jest
bezpośrednio uzależniona od wielkości użytkowanego areału ziemi i rodzaju
upraw, ale jednym z zobowiązań otrzymania dotacji jest niezmniejszanie
areału ziemi gospodarstwa rolnego.
2. Rozwój rolnictwa w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
W okresie demokracji ludowej sprzedaż produktów rolnych odbywała się
w oparciu o ceny regulowane, a reglamentacja żywności dodatkowo powodowała,
że cała produkcja rolna była sprzedawana. W końcowym okresie lat 80. rozpoczęły
się zmiany społeczno-ustrojowe, które doprowadziły do uwolnienia cen produktów
rolnych, co w konsekwencji w roku 1990 było przyczyną dużego kryzysu w branży.

1

Przychody z dotacji bezpośrednich, jako dopłaty w ramach wspólnej polityki rolnej są zwolnione
z podatku dochodowego, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r,
art. 17 ust. 1 pkt. 36, Interpretacja indywidualna IBPBI/2/423-258/13/CzP
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Pomoc państwa w postaci dofinansowania inwestycji w części zakładów
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz środki skierowane dla gmin w celu
rozbudowy techniczno-produkcyjnej infrastruktury wsi przyniosły poprawę warunków
gospodarowania.2 Kolejnym etapem rozwoju wsi był okres przedakcesyjny
i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wypłaty środków finansowych
z funduszów: SAPARD (program przedakcesyjny), Sektorowy Program Operacyjny
(SPO) 2004-2006 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013.
Beneficjantami tych funduszy były samorządy, zakłady rolno-spożywcze oraz
producenci rolni – osoby prawne i fizyczne, które miały refundowaną część
poniesionych kosztów inwestycyjnych. Ponadto użytkownicy gruntów rolnych, za
utrzymywanie ich w dobrej kulturze rolnej otrzymywali dotacje bezpośrednie
uzależnione od wielkości posiadanego areału ziemi.
W okresie od roku 2000, do 2005, ponad połowa liczby gospodarstw rolnych
w Polsce znajdowała się w przedziale do 2 ha. Przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej i wypłata dotacji ze środków Wspólnej Polityki Rolnej – spowodowała
stałe zwiększanie się powierzchni gospodarstw rolnych. Wnioski na dotacje
bezpośrednie gospodarstwa rolne mogły składać od roku 2004, ale dopiero wypłata
dotacji bezpośrednich spowodowała zmianę w mentalności rolników i przyspieszyła
zmiany w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Warunkiem otrzymania środków z dotacji bezpośrednich było utrzymanie
minimum 1 ha gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej. Ten warunek uniemożliwiał
otrzymanie płatności dla gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 1 ha. Wypłata
środków za rok 2004 następowała do czerwca następnego roku. Od roku 2005
nastąpiła zmiana w wielkościach gospodarstw rolnych w związku z przejmowaniem
małych i nierentownych gospodarstw. Na tę sytuację wpływały warunki uzyskania
dotacji związane z zaostrzeniem przepisów związanych z utrzymaniem zwierząt
i uprawą roślin. Tabela 1 prezentuje procentowe zmiany w wielkości gospodarstw
rolnych, które następowały w okresie przed przystąpieniem wypłaceniem pierwszych
płatności obszarowych w stosunku do okresu bazowego (rok 2005) oraz zmiany
w późniejszym okresie.
Tabela nr 1: procentowe zmiany ilości gospodarstw rolnych w stosunku do roku
bazowego 2005 w latach 2000-2011
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH
Rok

Ogółem

2000
2002
2005
2007
2009
2010
2011

105%
107%
100%
94%
92%
83%
82%

0-1

1-2

2-3

3-5

5-10

103% 100% 104% 106% 115%
103% 116% 109% 107% 110%
100% 100% 100% 100% 100%
81%
95% 106% 104% 103%
77%
92% 104% 100% 101%
76%
77%
89% 88%
91%
63%
88%
99% 94%
88%

10-15 15-20 20-30 30-50
111%
109%
100%
99%
99%
91%
95%

109% 97%
78%
109% 100% 91%
100% 100% 100%
100% 101% 108%
100% 97% 101%
94%
95% 104%
96%
97% 102%

50 i
więcej
74%
92%
100%
112%
125%
126%
123%

Źródło: opracowanie własne z danych Roczniki branżowe, Rocznik statystyczny
rolnictwa 2012

2

Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002, Oficjalna Strona Głównego Urzędu Statystycznego,
(pobrano 2.11.2016 r.)
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Od roku 2002 nastąpiło systematyczne zmniejszenie całkowitej ilości
gospodarstw rolnych w Polsce o 5% do roku bazowego oraz kolejne 18% w stosunku
do roku 2011. Największy spadek wystąpił w najmniejszych gospodarstwach do
1 ha, które nie są objęte płatnościami bezpośrednimi. W okresie 2002-2011 ilość
tych gospodarstw zmniejszyła się o 40%. Przyznanie płatności bezpośrednich do
powierzchni wpływa na rozwój największych gospodarstw rolnych, tj. 50 i więcej ha,
których liczba wzrosła o 49%.
W 2002 prawie 75% gospodarstw rolnych posiadało do 3 działek rolnych,
a w roku 2010 liczba ta spadła do 60% gospodarstw. W latach 2002-2010
zmniejszyła się liczba wszystkich gospodarstw rolnych o 22%. We wskazanym
okresie 45 % rolników posiadający 1 działkę zaprzestawali działalności rolniczej,
natomiast w tym samym czasie gospodarstwa posiadające 10 i więcej działek
wzrosły o prawie 100% (tabela 2).
Tabela nr 2: gospodarstwa rolne według liczby działek w latach 2002 i 2010
GOSPODARSTWA POSIADAJĄCE UŻYTKI ROLNE W LATACH:
Dynamika zmiany
2002
2010
2002=100
Liczba
liczba
%
Ogółem
2916260
2264657
78%
1 działka
1232676
684123
55%
2-3
944333
678922
72%
4-5
378672
365138
96%
6-9
243226
308453
127%
10 i więcej
117353
228021
194%
Źródło: Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010,
B. Głębocki (red.). Warszawa 2014, s. 59
Liczba
działek

W dalszej analizie dokonano podziału gospodarstw rolnych z uwagi na wielkość
ekonomiczną gospodarstw za pomocą parametru standardowej nadwyżki
bezpośredniej (SGM)3 i wyrażonej w europejskiej jednostce wielkości (ESU).4

SGM jest nadwyżka średniej z 3 lat wartości produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub
zwierzęcej nad średnią z 3 lat wartością kosztów bezpośrednich, uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia
w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach za: Najważniejsze informacje niezbędne
do interpretacji wyników Polskiego FADN stan na dzień 2015-01-30, R. Płońska, A. Smolik, I. Cholewa,
M. Bocian, E. Juchnowska, D. Osuch. s. 6
4
ESU usłuży do określania wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych ustalonych na podstawie SGM.
1 ESU odpowiadało 1200 euro. L. Goraj, E. Olewnik, FADN..., op.cit., s. 14
3
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Tabela nr 3: grupowanie gospodarstw rolnych wg wielkości ekonomicznej ESU

WYSZCZEGÓLNIENIE
Bardzo małe
Małe
Średnio małe
Średnio duże
Duże
Bardzo duże

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA W ESU
ESU < 4
4 ≤ ESU < 8
8 ≤ ESU < 16
16 ≤ ESU < 40
40 ≤ ESU < 100
ESU ≥ 100

Źródło: Goraj L., Olewnik E., FADN i Polski FADN. Warszawa 2011, s. 15
Tabela nr 4: dynamika zmiany średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w latach 2004-2012 wyrażona w stosunku do roku poprzedniego
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA
BARDZO
ŚREDNIE
ŚREDNIE
BARDZO
MAŁE
DUŻE
MAŁE
MAŁE
DUŻE
DUŻE
2005
6,4%
0,8%
0,8%
0,6%
-0,7%
18,4%
2006
-3,5%
-0,9%
-1,1%
-0,7%
-6,5%
25,1%
2007
5,1%
4,4%
3,5%
3,5%
3,4%
-3,6%
2008
6,7%
6,6%
6,4%
9,1%
5,9%
11,0%
2009
5,6%
3,1%
1,6%
3,4%
1,5%
-5,2%
2010
2,6%
0,3%
-0,7%
-1,4%
0,1%
-8,4%
2011
2,1%
3,3%
3,4%
0,9%
2,9%
-0,7%
2012
3,9%
3,5%
2,2%
3,2%
2,0%
-3,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://fadn.pl/publikacje/szeregiczasowe/#kotwica_szerczas
ROK

W tabeli 4 przedstawiono dynamikę zmian w stosunku do roku poprzedniego
powierzchni gospodarstw rolnych, wyrażoną w ha, na którą składa się: ziemia
własna, ziemia dodzierżawiona na 1 rok lub dłużej, ziemia użytkowana na zasadzie
udziału w zbiorze z właścicielem oraz ugory i odłogi.5 Systematyczny wzrost średniej
powierzchni gospodarstwa rolnego w poszczególnych grupach świadczy o ich
stałym rozwoju w kierunku zwiększania powierzchni, kosztem największych
gospodarstw rolnych. Dane te wykazują w początkowym okresie tendencje
spadkową – ujemną w roku 2006 (poza gospodarstwami bardzo dużymi), co
świadczy o zmniejszeniu powierzchni. Na to składają się czynniki związane
z początkiem dopłat bezpośrednich i faktem, że w pierwszym roku płatności, tj. 2004,
nie wszystkie gospodarstwa, którym się należały dopłaty, złożyły odpowiednie
wnioski, co zostało skorygowane w roku 2005. Kontrole przeprowadzane przez
agencję płatniczą od roku 2004 i w latach kolejnych wskazały i zweryfikowały
podstawowe błędy popełniane przy składaniu wniosku związane z różnicą między
powierzchnią wynikającą z Ewidencji Gruntów i Budynków a powierzchnią
użytkowaną rolniczo. Ponowna korekta wyliczenia powierzchni nastąpiła w roku
2009 i późniejszych, przy wprowadzeniu metody obliczania powierzchni działek

5

P. Czarnota, E. Olewnik, Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób prawnych
uczestniczących w Polskim FADN, Część I. Wyniki Standardowe, s. 17
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rolnych w systemie tzw. ortofotomap oraz powierzchni ewidencyjno – gospodarczej
(PEG).6
W kolejnym etapie analizy została poddana struktura własności gruntów (tabele
5 i 6). W tabeli 5 przedstawiono procentową zmianę średniej wielkości użytków
rolnych dla poszczególnych przedziałów pomniejszonych o grunty dzierżawione na
okres powyżej 1 roku.7
Tabela nr 5: powierzchnia użytkowanych
w gospodarstwach rolnych w okresie 2004-2012

Rok

bardzo
małe
2004
6,17
2005
6,56
2006
6,25
2007
6,59
2008
7,00
2009
7,37
2010
7,50
2011
7,75
2012
8,07
Źródło: opracowanie
czasowe/#kotwica_szerczas

rolniczo

gruntów

własnych

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA
średnie
średnie
bardzo
małe
Duże
małe
duże
duże
9,95
15,84
26,03
48,05
134,17
9,99
15,90
26,04
47,75
161,78
9,87
15,59
25,69
46,54
174,99
10,25
16,06
26,31
46,90
180,20
10,78
16,90
28,60
50,36
181,58
11,24
17,18
29,65
52,30
186,25
11,20
17,09
29,17
53,01
195,25
11,73
17,56
29,28
55,43
202,76
12,04
17,89
30,19
55,92
216,16
własne na podstawie: http://fadn.pl/publikacje/szeregi-

Tabela nr 6: powierzchnia użytkowanych rolniczo gruntów dzierżawionych do gruntów
własnych w gospodarstwach rolnych, w okresie 2004-2012
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA
bardzo
średnie
średnie
bardzo
Małe
Duże
małe
małe
duże
duże
2004
1,72
4,00
9,28
22,54
64,54
467,56
2005
1,84
4,10
9,48
22,94
64,08
547,46
2006
1,94
4,12
9,66
23,10
56,12
739,58
2007
2,00
4,40
10,16
24,44
60,52
689,94
2008
2,20
4,98
11,20
26,86
62,78
803,04
2009
2,36
4,88
11,34
27,58
61,32
733,58
2010
2,54
5,04
11,18
27,36
60,06
623,20
2011
2,40
4,88
11,78
27,88
59,98
600,80
2012
2,46
5,24
12,14
28,80
62,46
540,20
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://fadn.pl/publikacje/szeregiczasowe/#kotwica_szerczas
Rok

W tabeli 5 – w badanym okresie nastąpił wzrost powierzchni upraw na gruntach
własnych dla wszystkich grup gospodarstw rolnych. Największy wzrost obszaru
Odpowiedź na interpretację nr 11996, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11996 w sprawie obliczania powierzchni
działek w systemie tzw. ortofotomap oraz PEG (powierzchni ewidencyjno-gospodarczej) z dnia:
Warszawa 4.11.2009r., oficjalna strona Sejmu Rzeczpospolitej Polski, http://orka2.sejm.
gov.pl/IZ6.nsf/main/2163693B (pobrano 19.09.2015 r.)
7
P. Czarnota, E. Olewnik, Wyniki..., op.cit., s. 17
6
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wystąpił u gospodarstw w gospodarstwach 100 i więcej ESU, gdzie poziom wzrostu
między latami 2004 a 2012 wyniósł ponad 60%. Kolejną grupą charakteryzującą się
dużym wzrostem są najmniejsze gospodarstwa. Ich powierzchnia wzrosła o 30%.
Z tabeli 6 wynika systematyczny i stały trend związany z dzierżawami gruntu, poza
dużymi i bardzo dużymi gospodarstwami (gdzie w większości właścicielem gruntów
jest Skarb Państwa i grunty te są stale wykupowane, co potwierdza wzrost gruntów
własnych w tabeli 5). Analizując łącznie dane zawarte w tabelach 5 i 6 zauważa się
systematyczny wzrost użytkowanej powierzchni gospodarstw rolnych. Dokonuje się
również zmiana struktury własności w kierunku zwiększania gruntów własnych
producentów rolnych.
3. Wspólna Polityka Rolna – rys historyczny
Na zmiany agrarne gospodarstw rolnych w Polsce wpłynęło przystąpienie kraju
do Unii Europejskiej, które umożliwiło rolnikom skorzystanie z dotacji wypłacanych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ideą powstania WPR była modernizacja
rolnictwa, zwiększenie produkcji rolnej, zapewnienie bezpieczeństwa ludności
poprzez zaopatrzenie jej żywności i jednocześnie zagwarantowanie rolnikom
godziwej zapłaty, a społeczeństwu żywność po odpowiedniej cenie, co przedstawia
art. 39 Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(EWG) w 1957 roku. Cele WPR doprowadziły do dużych zmian w strukturze
rolnictwa państw członkowskich EWG. Kolejnym etapem rozwoju rolnictwa był Plan
Mansholt, który zakładał poprawę struktury agrarnej, poprzez powiększenie
powierzchni gospodarstw rolnych i zmniejszenie dużej podaży artykułów rolnych.
Plan ten nie znalazł poparcia. Modyfikację WPR przeprowadzono w roku 1988,
wprowadzając częściowe ograniczenia w intensywności produkcji, w tym poprzez
wyłączanie czasowe części gruntów z produkcji i zasadę obniżania cen po
przekroczeniu limitu wielkości produkcji. Kolejną reformę WPR przeprowadzono
w 1992 roku, w której uwzględniono aspekty społeczne i ekologiczne, umożliwiające
rozwój nie tylko rolnictwa, ale całych obszarów wiejskich i ochronę środowiska
naturalnego. Wprowadzono dopłaty bezpośrednie oraz obowiązek ograniczenia
powierzchni upraw, a także wsparcie dla działalności agroturystycznej i tworzenie
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, jako sektora wrażliwego
i wymagającego specjalnego traktowania z uwagi na specyfikę produkcji rolnej i fakt
pochodzenia z terenów wielskich dużej części społeczeństwa UE oraz aspekt
ochrony środowiska i zachowania krajobrazu.8 Problemy te zostały wskazane
w Agendzie 2000. Dokument ten poruszał różnice występujące w rolnictwie, w tym
w sektorze rolno-spożywczym między krajami, które zmierzały przystąpić do UE,
a krajami członkami wspólnoty. W rozdziale II dokumentu dotyczącego wydatków
opisane były wydatki dla państw członkowskich i dla państw kandydujących, które
były kontynuacją pomocy przedczłonkowskiej. Agenda 2000 zakładała plan
finansowy do roku 2006.9 Kolejny etap zmian Wspólnej Polityki Rolnej wyznaczała
reforma w Luksemburgu w 2003 r. określająca jej kształt w latach 2007-2013.
Wskazano w niej, że rolnictwo musi być bardziej zorientowane na rynek
i odpowiadać oczekiwaniom klientów. Uzależniono wysokość dopłat od spełnienia
J. Bogusławska, U. Kurczewska, Biuletyn nr 75, Reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych. 2002
9
Agenda 2000 Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie
specjalne
8
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standardów ochrony środowiska, weterynaryjnych i jakościowych. Wprowadzono
zasadę modulacji płatności bezpośrednich (ograniczenie dopłat dla największych
producentów), zredukowano ceny interwencyjne mleka, przy jednoczesnym
utrzymaniu kwot mlecznych (do końca marca 2015 roku).10
W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Wspólna Polityka Rolna
opierała się na dwóch filarach. Pierwszy filar obejmował instrumenty związane
z ochroną cen i stabilizacją rynku (m.in. skup interwencyjny), ograniczeniem
produkcji (kwoty produkcyjne), utrzymaniem poziomu dochodów (dopłaty
bezpośrednie), w Polsce drugi filar zawierał instrumenty realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Do obsługi wskazanych
instrumentów finansowych w Polsce powołane były dwie akredytowane agencje
płatnicze: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Agencją Rynku
Rolnego.
ARiMR, w ramach swoich działań, obsługiwała w I filarze WPR dopłaty
bezpośrednie do gruntów rolnych oraz płatności w zakresie rynków owoców
i warzyw, natomiast w ramach II filaru wszystkie działania PROW.11
4. Wpływ dotacji bezpośrednich jako stymulatora wzrostu gospodarstw
rolnych
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do dostosowania
regulacji prawnych również w obszarze rolnictwa. Przepis wspólnotowy regulujący
system dopłat bezpośrednich stanowiło Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003.
W ramach dostosowania przepisów krajowych do wymagań wspólnotowych od
grudnia 2003 roku rozpoczął się proces tworzenia regulacji prawnej w zakresie
dopłat bezpośrednich. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich
do gruntów rolnych i oddzielnej płatności w tytułu cukru, wskazuje beneficjenta oraz
warunki i tryb udzielenia płatności. W rozumieniu ustawy „producent rolny”
uprawniony do płatności to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca grunty rolne
utrzymane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska
o łącznej powierzchni działek rolnych nie mniejszej niż 1 ha. Działkę rolną stanowi
zwarty obszar gruntu rolnego o powierzchnia nie mniejszej niż 10 arów, na którym
prowadzona jest jedna uprawa. Ustawa wskazuje również termin składania
wniosków o pomoc, określa właściwy organ – kierownika Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wydawania decyzji oraz nadaje
dyrektorowi Oddziału Regionalnego ARiMR uprawnienia kontrolne.
Od momentu przynależności Polski do UE dotacje bezpośrednie wypłacane są
co roku w ramach: płatności bezpośrednich, płatnościami przyznawane do obszarów
nizinnych, obszarów górskich i obszarów ze specjalnymi naturalnymi utrudnieniami
nazywane „płatnościami ONW”, pakietów programu rolno środowiskowego. Wnioski
o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są od 15 marca do 15 maja.12 Miejsce
10

F. Tomczak, Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej,
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. s. 46-55
11
ARiMR – Dokonania i zamierzenia. 2004, s. 74, oficjalna strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/224/calosc.pdf (pobrano 5.11.2016 r.)
12
Poza latami: 2004 (15.04-15.06.2004), 2015 (15.03.-15.06.2015), 2016 (15.03.-15.06.2016). Informacja
na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla lat:
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składanie wniosków to Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce
zamieszkania, siedzibę producenta rolnego lub lokalizację działek rolnych. Wnioski
można składać osobiście lub wysyłając pocztą.13,14 Wnioski po tym terminie mogą
być składane, ale wówczas płatność jest zmniejszona o 1 p.p. za każdy dzień
roboczy opóźnienia do 20 dnia po terminie. Po tym czasie wnioski nie są
przyjmowane. W przypadku płatności programu rolno środowiskowego wypłata
środków następuje do końca lutego roku następnego, a w przypadku pozostałych
środków – do końca czerwca roku następnego.
Płatności bezpośrednie tworzą: jednolita płatność obszarowa (JPO),
obejmująca grunty rolne oraz uzależniona od gatunku upraw – uzupełniająca
płatność obszarowa (UPO) do upraw chmielu oraz innych roślin określanych co roku
w drodze rozporządzenia. Katalog upraw w ramach płatności uzupełniającej
systematycznie jest modyfikowany (np. płatności uzupełniające do roślin
energetycznych lata 2005-2009, płatności zwierzęce w latach 2007-2013).
Płatność JPO przyznawana do każdej działki będącej w dobrej kulturze rolnej
umożliwia obiektywny pomiar ilości i wielkości gospodarstw – podmiotów
składających wnioski o płatności obszarowe. Każde gospodarstwo rolne składając
wniosek podaje liczbę i powierzchnię działek rolnych użytkowanych rolniczo
z podziałem na sposób użytkowania.
W tabeli 7 przedstawiono dane dotyczące ilości gospodarstw rolnych w skali
kraju, natomiast na wykresie 1 powierzchnię gruntów będących w dobrej kulturze
rolnej, zgłaszaną do dopłat bezpośrednich.
Tabela nr 7: ilość złożonych wniosków o przyznanie płatności obszarowych
i kwota płatności w ramach jednolitych płatności obszarowych w kampaniach 2004-2014
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI
OBSZAROWYCH
Rok
Ilość ogółem
w Polsce

Procentowa
zmiana
w stosunku do
okresu
poprzedniego

2004

1 400 370

-

2005

1 483 628

5,95%

2006

1 468 614

-1,01%

2007

1 452 665

-1,09%

KWOTA ZREALIZOWANYCH
PŁATNOŚCI W RAMACH
JEDNOLITYCH PŁATNOŚCI
OBSZAROWYCH
Wartość
ogółem
w Polsce
2 853 594
672,94
3 160 201
754,37
3 881 224
039,66
4 242 807
627,45

Procentowa
zmiana
w stosunku
do okresu
poprzedniego

WYSOKOŚĆ DOTACJI
JEDNOLITYCH
PŁATNOŚCI
OBSZAROWYCH
Procentow
a zmiana
Kwota
w stosunku
dotacji
do okresu
zł/ha
poprzednie
go

-

210,53

-

10,74%

225,00

6,87%

22,82%

276,28

22,79%

9,32%

301,54

9,14%

 2004 – ARiMR – trzy lata po akcesji, s. 34, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony
/224/3001_07_ARiMR_trzy_lata.pdf,
 2015 – http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku2015.html
 2016 – http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/kampania_2016/wniosek_2016/pl
atnosci_bezposrednie_2016/Terminy_skladania_wniosku_02_05_2016.pdf (pobrano 5.11.2016 r.)
13
Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności w tytułu cukru z 18
grudnia 2003r. Dz. U. z 2004, nr 6, poz. 40 z poz. zm.
14
Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1551 z poz. zm.
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2008

1 419 465

-2,29%

2009

1 394 564

-1,75%

2010

1 373 262

-1,53%

2011

1 358 494

-1,08%

2012

1 359 084

0,04%

2013

1 355 920

-0,23%

2014

1 353 182

-0,20%

4 759 508
623,47
7 071 286
475,57
7 815 831
604,60
9 875 530
015,62
10 213 640
449,88
11 430 461
859,68
12 006 063
762,35

12,18%

339,31

12,53%

48,57%

506,98

49,41%

10,53%

526,09

3,77%

26,35%

710,57

35,07%

3,42%

732,06

3,02%

11,91%

830,30

13,42%

5,04%

910,87

9,70%

Źródło: opracowanie własne ze sprawozdań z działalności ARiMR w latach 2004-2014

Z tabeli 7 wynika, że mimo systematycznego spadku ilości składanych
wniosków o płatności obszarowe w skali kraju, stale wzrasta kwota wypłaconych
dopłat. Można wskazać dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: stały wzrost
powierzchni uprawianej rolniczo i wzrost wartości dopłat.
Wykres nr 1: łączna powierzchnia gruntów zgłaszana do dopłat w ramach jednolitych
płatności obszarowych przez gospodarstwa rolne
mln ha
14,40
14,30
14,20
14,10
14,00
13,90
13,80
13,70
13,60
13,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
lata
Źródło: opracowanie własne ze sprawozdań z działalności ARiMR w latach 2004-2013

Z tabeli 7 i wykresu 1 wynika, że po pierwszym roku akcesji nastąpił wzrost
powierzchni zgłaszanej do płatności przy 6% wzroście ilości składanych wniosków
do roku 2009, który był przełomowy z uwagi na wprowadzenie przez agencję
płatniczą do obliczenia powierzchni użytkowanych działek rolnych tzw. „powierzchni
ewidencyjno – gospodarczej” (PEG). PEG „wyznaczany jest przez ARiMR na
podstawie pomiaru powierzchni użytkowanej rolniczo na obrazie ortofotomapy
w granicach działki ewidencyjnej. Powierzchnia PEG stanowi powierzchnię
użytkowaną rolniczo obejmującą łączną powierzchnię użytków rolnych,
a wyznaczana jest jako różnica powierzchni pomiędzy powierzchnią całkowitą działki
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ewidencyjnej a terenami nieuprawnionymi do płatności (np. lasy, wody, drogi,
siedliska mieszkalne itp.), których granice są określone na podstawie
ortofotomapy”.15 W roku 2010 i kolejnych latach nastąpił systematyczny wzrost
powierzchni zgłaszanej do płatności, pomimo spadku ilości składanych wniosków.
Na wzrost wielkości gospodarstw wpłynęły decyzje właścicieli mało rentownych
gospodarstw rolnych, którzy w zamian za czynsz dzierżawny równy co najmniej
wysokości dopłat wydzierżawiali swoje grunty. Płatności bezpośrednie przysługują
użytkownikom gruntu, a nie właścicielom ziemi, co uwidacznia różnice między
właścicielami gruntu, a osobami je użytkującymi. Fakt ten potwierdza wykres 2
pokazujący systematyczny wzrost średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w Polsce.
Wykres nr 2: średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w latach 2006-2014

ha
10,6
10,4
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
2006
Źródło:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

lata

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.

html

Wykres 2 wskazuje na zachodzący, systematyczny proces zmian
strukturalnych w rolnictwie w kierunku zwiększania użytkowanego areału ziemi przez
gospodarstwa rolne zajmujące się produkcja rolną.
Kolejną grupą płatności bezpośrednich, przyznawaną na wniosek rolnika
i uzależnioną od administracyjnego położenia działek rolnych to płatnościami
przyznawane do obszarów nizinnych, obszarów górskich i obszarów ze specjalnymi
naturalnymi utrudnieniami nazywane „płatnościami ONW”.16 Wysokość dopłat ONW
jest zróżnicowana w poszczególnych latach i zależy od wielkości gospodarstwa
i jego administracyjnego położenia. Wniosek o płatność ONW stanowi część
wniosku o dopłaty bezpośrednie.
Pozostałą grupę dotacji bezpośrednich tworzą pakiety programu rolno
środowiskowego. Podstawowym obowiązkiem osób przystępujących do programu
15
16

Odpowiedź na interpretację nr 11996.., op.cit.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 z 13.03.2015 r., Dz. U. 2015 poz. 370

211

jest wykonanie planu działalności rolno środowiskowej, bieżące dokonywanie
zapisów w rejestrze działalności rolno środowiskowej dotyczących nawożenia,
stosowania środków ochrony roślin oraz wypasu zwierząt gospodarskich
i wykonywanych zabiegów agrotechnicznych w zależności od realizowanego
pakietu.
Pierwszy pakiet – rolnictwo zrównoważone. Podstawowym obowiązkiem osób
przystępujących do programu jest wykonanie chemicznej analizy gleby i na
podstawie uzyskanych wyników i prognozy uprawy roślin wykonanie dla każdego
roku programu planu nawożenia, którego realizacja podlega zapisowi w rejestrze
działalności rolno środowiskowej. Następny pakiet stanowi rolnictwo – ekologiczne.
Kolejne pakiety: trzeci, czwarty i piąty to: ekstensywne trwałe użytki zielone (TUZ),
ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
Natura 2000 i ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na
obszarach Natura 2000. Istotą tych pakietów jest ograniczenie ilości pokosów siana
do dwóch maksymalnie, opóźnienie terminu pierwszego koszenia, pozostawienie
części TUZ niekoszonej w danym roku oraz w przypadku użytkowania
pastwiskowego lub kośno – pastwiskowego działki zmniejszenie obsady
wypasanych zwierząt na pastwisku. Pakiet szósty i siódmy dotyczył ochrony
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w rolnictwie (lokalne odmiany roślin
uprawnych w produkcji towarowej, produkcja na zlecenie banku genów, sady
tradycyjne, zachowanie lokalnych ras bydła, koni, owiec, trzody chlewnej).
W ramach pakietu ósmego ochrona gleb i wód, zobowiązanie polega na wykonaniu
zabiegów agrotechnicznych polegających na wsianiu wsiewek poplonowych lub
siewu międzyplonu ozimego bądź ścierniskowego i przyoraniu wiosną. Ostatni
pakiet strefy buforowe – miedze śródpolne polegał na utrzymaniu 2 lub 5 metrowych
miedz śródpolnych.
Producenci rolni przystępując do programu zobowiązani są posiadać plan
rolno-środowiskowy opisujący pakiety i zobowiązania dotyczące ich realizacji. Rolnik
zobowiązany jest prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych. Zapisy w rejestrze
podlegają weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu.
Producenci rolni, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zostają poddawani
dwóm etapom kontroli: kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu. Pierwszy etap
kontroli przeprowadzany jest Biurach Powiatowych. Wnioski sprawdzane są pod
kątem poprawności ich wypełnienia, weryfikowane są w systemie informatycznym
ARiMR poddawane kontroli krzyżowej działek rolnych. Kolejnym etapem kontroli jest
kontrola na miejscu, której poddanych jest powyżej 5,5% wszystkich producentów
składających wnioski. Sprawdzany jest rodzaj użytkowania, gatunki roślin, granice
i powierzchnia uprawy, weryfikacji podlegało również przestrzeganie wymogów
dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska.17
Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych nakłada na Dyrektora
Oddziału Regionalnego ARiMR przeprowadzenie kontroli producentów w zakresie
spełnienie przez nich wymogów dotyczących warunków przyznania płatności.
Kontrole te wykonywane są przez pracowników Agencji oraz przez inne jednostki,
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Biuletyn Informacyjny nr 1-3/2004 (84), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2004, oficjalna strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Biuletyny/2004/BIM-1-3-2004-84 (pobrano
19.09.2015), s. 31
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zgodnie z decyzją prezesa ARiMR, uczestniczących w ramach organizowanych
przetargów.
Beneficjentem płatności jest producent rolny określony jako posiadacz gruntów,
czyli właściciel lub inna osoba – dzierżawca, użytkownik czyli osoba władająca
rzeczą.18 Takie określenie podmiotów ubiegających się o płatności o dofinansowanie
umożliwiło nadużycia ze strony nieuczciwych rolników polegające na bezprawnym
korzystaniu z gruntów należących do Skarbu Państwa.19
5. Zobowiązania wynikające z dotacji wpływające na zmiany agrarne
gospodarstw
Gospodarstwa rolne, aby się rozwijać muszą uzyskiwać rentowność
z działalności podstawowej oraz płynność finansową. Wpływ na to mają przychody
i koszty działalności, których wysokość uzależniona jest od wielkości produkcji.
Natomiast czynnikiem wpływającym na poprawę płynności gospodarstw rolnych są
dotacje. Dotacje bezpośrednie związane z produkcją rolną, implikują wydatki
dokonywane na niezbędne inwestycje dostosowujące, które nie podlegają
refundacji. Przestrzeganie tych wymagań podlega systematycznej kontroli
wykonywanej na miejscu u rolnika, w jego obiektach produkcyjnych i uprawach,
a stwierdzone nieprawidłowości sankcjonują osobę ubiegającą się o płatność
zmniejszając jej wysokość procentowo od 1% do 100 % wysokości dopłat, do
pozbawienia dotacji na okres 3 lat.
Aplikowanie o dotacje związane jest z szeregiem zobowiązań, które obowiązują
gospodarstwo rolne od momentu złożenia wniosku. Podstawowym wymogiem jest
utrzymanie na działkach rolnych dobrej kultury rolnej, ograniczenie degradacji
substancji organicznej czy przeciwdziałanie erozji poprzez obowiązek utrzymania od
1 grudnia do 15 lutego minimum 40% gruntów ornych pod okrywą roślinną. Grunty
orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20o, mogą być wykorzystane tylko
pod uprawę metodą tarasową lub np., uprawę roślin wieloletnich z okrywą roślinną.
Na gruntach ugorowanych beneficjent pomocy zobowiązuje się co najmniej raz
w roku wykonać zabieg agrotechniczny, np. przeorania (ugór czarny) lub wykoszenia
chwastów do 31 lipca (ugór zielony). Zobowiązaniem na łąkach i pastwiskach, jest
co najmniej raz w roku wykonanie koszenia (niedojadów) i zboru pokosu w terminie
do 2 tygodni. W przypadku uprawy zbóż na jednej działce obowiązek zmianowania
uprawy co 3 lata. Dłuższy okres uprawy wymaga wykonania dodatkowych czynności
polegającym na przeoraniu min 10 ton obornika.
W stosunku do wszystkich użytków rolnych obowiązuje całkowity zakaz
wypalania łąk, pastwisk, ugorów, ściernisk, zakaz wykonywania prac ciężkim
sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą, zakaz niszczenia rowów do
2 m, oczek wodnych do 100m 2 oraz pomników przyrody.
Przy stosowaniu nawadniania do upraw w ilości powyżej 5 m 3 na dobę
obowiązkiem jest posiadanie pozwolenia wodno-prawnego.
18
19

Ibidem, s. 32
Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem, Informacja
o wynikach kontroli, data publikacji 07.07.2014, nr ewidencyjny P/13/138, oficjalna strona Najwyższej
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Rolnicze stosowanie osadów z komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków
i innych instalacji, zobowiązuje producenta osadów do ich ustabilizowania
i przebadania oraz przeprowadzenia analizy gleby, na której osad ma być
zastosowany. Zakaz stosowania osadów obowiązuje na terenach zalewowych,
obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych i na terenie pasów ochronnych ujęć
wody, na łąkach i pastwiskach, w pasie o szerokości 50m od brzegów cieków
wodnych i na gruntach o nachyleniu powyżej 10% oraz w uprawach sadowniczych
(w wyjątkiem drzew owocowych), warzywach i roślinach jagodowych, które
pozostają bezpośrednio w ziemi i są spożywane surowe – zakaz dotyczy 10
miesięcy przed okresem zbioru i w trakcie zbioru.
Wymaganie dla gospodarstw rolnych położonych w całości lub części (działki
rolne) na wydzielonych administracyjnie terenach objętych obszarami OSN (obszary
narażone na azot pochodzenia rolniczego) 20 są bardziej restrykcyjne. Spełnienie
norm weryfikowane jest podczas kontroli na miejscu u beneficjentów. Wymogi te
często związane są z podjęciem nakładów inwestycyjnych, jak przechowywanie
obornika w sposób uniemożliwiający wyciek do gleby zarówno w pomieszczeniach
inwentarskich jak również z płyty obornikowej zaopatrzonej w zbiornik
i zapewniający gromadzenie obornika, gnojówki i wód gnojowych oraz gnojowicy
przez okres 6 miesięcy. Zabezpieczenie pasz – kiszonek przed wyciekiem soków do
gruntu. Ponadto producent rolny zobowiązany jest do posiadania rocznego planu
nawożenia, a w przypadku przekroczenia produkcji nawozów naturalnych
w stosunku do wielkości gospodarstwa niezbędnym wymogiem jest umowa na
zbycie nawozów naturalnych.
Kolejna grupa wymagań dotyczy właściwych wielkości stanowisk dla zwierząt,
stałego dostępu do wody dla cieląt, wydzielonego miejsca do produkcji pasz,
podsiadania lub najmu sprawnych maszyn do wykonywania oprysków
potwierdzonych specjalistycznym badaniem oraz ukończeniu szkoleń do
wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin lub zlecenie wykonania tej
czynności, wyznaczenie miejsca do przechowywania środków ochrony roślin,
oddalone od budynków mieszkalnych, gospodarczych, magazynów pasz, studni,
budynków przetwórstwa i magazynów spożywczych – miejsca składowania
obornika, kiszonek i wraz ze zbiornikami, jak również prowadzenie dokumentacji:
ewidencja stosowania środków ochrony roślin, ewidencja stosowania produktów
biobójczych, ewidencji leczenia zwierząt, produkcji pasz, sprzedaży produktów
rolnych z gospodarstwa, karty pola. Wskazane wymagania nakładają na podmioty,
które składają wnioski o dotację bezpośrednią do podjęcia niezbędnych,
dostosowawczych decyzji inwestycyjnych – bezzwrotnych.
W ramach dotacji bezpośrednich wyróżniamy płatności, których przyznanie
łączy się z zaciągnięciem zobowiązań:
 płatności z tytułu ONW – przystępując do wskazanego programu producent
rolny zobowiązuje się do niezmniejszenia powierzchni gospodarstwa
w ciągu 5 lat od otrzymania pierwszej płatności pod warunkiem jej zwrotu.
Do roku 2015 pomoc w ramach tego działania otrzymało 907 251
gospodarstw rolnych. Tabela 8 pokazuje stały wzrost średniej wielkości
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Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U.UE.L.91.375.1.
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użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w okresie objętym programem
PROW 2007-2013
Tabela nr 8: średnie powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych objęta
wsparciem z tytułu ONW, w okresie 2004-2012
ŚREDNIA WIELKOŚĆ UŻYTKÓW
ROLNYCH
2007
9,60 ha
2008
9,65 ha
2009
9,68 ha
2010
9,82 ha
2011
9,92 ha
2012
9,97 ha
2013
10,02 ha
2014
10,07 ha
Źródło: ARiMR, Udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywania informacji
publicznej – znak sprawy DPiS-052-341/WWZiIP-JS/15
ROK

 program rolno-środowiskowy, czas zobowiązania, trwania programu – 5 lat.
Z programu skorzystało 169 072 gospodarstwa, średnia wielkość
gospodarstwa to 44,8 ha;21
 renty strukturalne – w odniesieniu do rencisty (przekazującego
gospodarstwo rolne) – zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez okres 10 lat, natomiast przejmujący gospodarstwo rolne od rencisty,
zaciągał zobowiązanie do utrzymywania przejętych gruntów w dobrej
kulturze rolnej przez okres 5 lat. Z tego programu skorzystało, jako osoby
przekazujące swoje gospodarstwo w latach 2004-2006 – 53 303 rencistów
strukturalnych, natomiast w ramach PROW 2007-2013 swoje gospodarstwo
przekazało 20 157 rolników. W programie tym średnia powierzchnia
gospodarstwa osoby przejmującej wynosiła 9,04 ha, a średnia powierzchnia
przejęta to 11,99 ha. W wyniku tego programu wzrosła powierzchnia
gospodarstw po przejęciu gruntów i średnio wynosiła 21,03 ha.22
W ramach dotacji pośrednich zobowiązania dotyczyły:
 młody rolnik – program skierowany do osób poniżej 40 roku życia,
rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, którzy
zobowiązali się do niezmniejszania powierzchni w stosunku do okresu
bazowego.
Z tej formy dotacji skorzystało z programu SPO 2004-2006 wypłacone zostały
środki dla 14 151 osób rozpoczynających działalność jako rolnik oraz PROW 20072013 objął 35 194 rolników.
We wskazanym programie wielkość gospodarstwa nie mogła być mniejsza niż
średnia krajowa wielkość gospodarstwa lub jeżeli w danym województwie średnia
była większa wówczas do wielkości średniej wojewódzkiej powierzchni
gospodarstwa rolnego, w okresie 5 lat realizacji programu. Średnia wielkość
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ARiMR, Udostępnienie..., op.cit.
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gospodarstwa rolnego, któremu przyznano pomoc wynosiła 17,47 ha. Po 3 latach
rolnicy wielkość tych gospodarstw wynosiła średnio 24,36 ha.23
 modernizacja gospodarstw rolnych – celem programu była modernizacja
własnego gospodarstwa rolnego poprzez zakup maszyn i urządzeń, budowy
lub modernizacji budynków produkcyjnych (hodowlanych). W wyniku
dokonanych inwestycji gospodarstwo poprawiało swoje bezpieczeństwo,
jakość produkcji i jednocześnie producent zobowiązywał się do utrzymania
żywotności ekonomicznej nie mniejszej niż wartość wyjściowa, która była
wyliczana również z wielkości użytków rolnych w okresie 5 lat.
Z tej formy dotacji w ramach programu „SAPARD” skorzystało 10 484
gospodarstw, z programu SPO 2004-2006 wypłacone zostały środki dla 19 780
podmiotów, natomiast PROW 2007-2013 objął 50 878 rolników.24
6. Wnioski
W artykule wskazano zmiany w wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych
spowodowane dopłatami wypłacanymi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na bazie przeprowadzonych badań
sformułowano wnioski:
1. W 2000 roku gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 20 ha stanowiły
1,5% ilości wszystkich gospodarstw w Polsce, a do roku 2011 ilość ta
wzrosła o prawie 100%. Wzrost wielkości powierzchni gospodarstw rolnych
obserwuje się od roku 2005 – pierwszego roku wypłaty dopłat
bezpośrednich.
2. Nastąpiła zmiana ilości działek rolnych w gospodarstwach. Systematycznie
maleją gospodarstwa, które składają się do 3 działek rolnych. Wzrastają
gospodarstwa posiadające powyżej 6 działek. Gospodarstwa liczące
powyżej 10 działek rolnych wzrosły o ok 100% w roku 2010 w stosunku do
roku 2002.
3. Od roku wypłaty pierwszych dotacji bezpośrednich (2005) nastąpił stały
spadek ilości składanych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
w stosunku do roku poprzedniego przy jednoczesnym wzroście średniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie.
4. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił systematyczny wzrost
średniej krajowej wielkości gospodarstwa rolnego (powyżej 10 ha) i wzrosty
największych indywidualnych gospodarstw rolnych.
5. Przyczyną systematycznego wzrostu gospodarstw rolnych:
- wysokie koszty związane spełnienia wymogów nakładanych przez
poszczególne programy pomocowe, co spowodowało wycofanie się części
właścicieli gospodarstw rolnych z użytkowania gruntów rolnych i ich
wydzierżawieniu lub sprzedaży,
- pięcioletnie zobowiązania do niezmniejszania powierzchni gospodarstwa
rolnego w ramach poszczególnych płatności wypłacanych w formie dopłat
z programów Wspólnej Polityki Rolnej.
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6. Mierzalne efekty:
- spadek ilości gospodarstw rolnych w okresie 2005-2014 o 9%, mierzony
dopłatami JPO;
- wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego w okresie 2006-2014
o 10%, mierzony dopłatami JPO;
- wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego w okresie 2007-2014 o 5%,
na terenach objętych płatnościami ONW;
- wzrost średniej wielkości gospodarstwa u osób przejmujących w ramach
programu „renty strukturalne” o 33%;
- wzrost średniej wielkości gospodarstwa w ramach działania „młody rolnik”
o 40%.
Streszczenie
Dotacje wypłacane gospodarstwom rolnym, w związku z przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej, wpłynęły na wzrost wielkości tych gospodarstw. Zobowiązania
podjęte przez beneficjentów płatności skłaniały rolników do działań, które musieli
wykonać z własnych środków finansowych. Właściciele nierentownych gospodarstw
rolnych podjęli decyzję o zaprzestaniu produkcji rolnej i wydzierżawieniu lub
sprzedaży posiadanego areału. Dodatkowo część programów pomocowych
nakładała na rolników obowiązek utrzymania niezmniejszonej powierzchni
gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat, co również wpływało na wzrost
wielkości gospodarstw rolnych.
W artykule opisano i dokonano podziału dotacji z uwagi na uzależnienie ich
wielkości do areału i wskazano wpływ płatności na wielkość gospodarstw rolnych.
Słowa klucze: dotacje bezpośrednie, dotacje pośrednie, Wspólna Polityka
Rolna, średnia wielkość gospodarstwa rolnego
Summary
Taking grants out to homesteads, in case to accede Poland to the European
Union, impacted on amount growth on those farms. Taken obligations by
recipientspayments disposed farmers to measures, which had to be realized from
their own resources. Unprofitable homesteads owners made a decision about giving
up agricultural production and leasing or selling owned acreage. In addition, part of
supporting programs imposed on farmers an obligation to keeping up homestead
acreage unreduced for 5 years, which also influenced homesteads growth.
In article has been described and pulled off grants of remark on addiction their
growth to acreage and also has been showed payments influence on homesteads
growth.
Key words: direct grants, indirect grants, Common Agricultural Policy,
homestead average size
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ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH NA STANOWISKU PRACY
LABORANTA – PRÓBOBIORCY

1. Wprowadzenie
Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi według Ustawy Kodeks pracy1
pracodawca i pracownik mają obowiązek podejmowania działań związanych
z zagrożeniami, takich jak przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach
i profilaktyce, powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy, ocena
i dokumentowanie ryzyka zawodowego, np.:
- Art. 2071. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom
informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie
pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych
pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 2) działaniach
ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1 (…)
- Art. 208. § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują
pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci
mają obowiązek: 1) współpracować ze sobą; 2) wyznaczyć koordynatora
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 3) ustalić zasady
współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; 4) informować
siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach
w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas
wykonywanych przez nich prac.
- Art. 209. § 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia
lub życia pracodawca jest obowiązany: 1) niezwłocznie poinformować
pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia
im odpowiedniej ochrony; 2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom
instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia
w miejsce bezpieczne.
- Art. 209. § 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom,
w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub
życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym –
na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.
1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
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Art. 210. § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi
takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego.
- Art. 226. Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane
z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko; 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym,
które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami.
Ogólne wymagania dotyczące analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
określa Polska Norma PN-N-18002:2011.2 Szczegółowe zasady i metody oceny
ryzyka zawodowego dla poszczególnych zagrożeń zawierają m.in. następujące
monografie: D. Koradecka i in.,3 M. Krause,4 M. Krause i I. Romanowska-Słomka,5
I. Romanowska-Słomka i A. Słomka, 6 W. Zawieska i in.7 Praktyczne przykłady
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
przedstawiają m.in.publikacje: R. Bryła,8 I. Romanowska-Słomka i A. Słomka.9
Publikacja jest przykładem analizy zagrożeń dla niestacjonarnych stanowisk
pracy, które wyróżniają się zmieniającą się lokalizacją miejsca pracy i warunków
wykonywania pracy. Obiektem analizy było laboratorium świadczące usługi
w zakresie prowadzenia pomiarów emisji substancji i energii do środowiska oraz
poziomów stężeń zanieczyszczeń w środowisku, a obiektem badań było
niestacjonarne stanowisko pracy laboranta – próbobiorcy. Szczegółową
dokumentację wyników analizy zagrożeń na ww. stanowisku pracy przedstawiono
w pracy D. Muszer.10
-

2. Przykłady klasyfikacji zagrożeń w środowisku pracy
Aktualnie nie ma ogólnie przyjętej, jednolitej klasyfikacji czynników zagrożeń
występujących w środowisku pracy, które występują zarówno w aktach prawnych
i normach technicznych, jak i w literaturze specjalistycznej.
Polska Norma PN-N-18002:201111 zaleca wykorzystanie do oceny ryzyka
zawodowego dwóch podstawowych klasyfikacji czynników zagrożeń w środowisku

PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego
3
D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa 2008
4
M. Krause, Zasady doboru metod oceny ryzyka zawodowego w aspekcie zróżnicowanego
oddziaływania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalniach węgla
kamiennego. Gliwice 2012
5
M. Krause, I. Romanowska-Słomka, Postawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wałbrzych 2014
6
I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Ocena ryzyka zawodowego. Kraków – Tarnobrzeg 2014
7
W. Zawieska (red.), Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Warszawa 2009
8
R. Bryła, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Katowice 2011
9
I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy.
Warszawa 2008
10
D. Muszer, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku laboranta – próbobiorcy, Praca końcowa na
studiach podyplomowych, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice 2013
11
PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania…
2
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pracy, które określa Polska Norma PN-Z-08052:198012 (podział rozszerzony
o czynniki uciążliwe):
- kryterium skutków (konsekwencji działania): niebezpieczne (urazowe),
szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe;
- kryterium przyczyn (charakteru działania): fizyczne, chemiczne, biologiczne,
psychofizyczne.
Poniżej przedstawiono przykłady klasyfikacji czynników zagrożeń fizycznych,
chemicznych, biologicznych i psychofizycznych, które mogą być wykorzystywane do
analizy i zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.
Przykłady klasyfikacji zagrożeń fizycznych (wg wymagań rozporządzeń
w sprawie czynników szkodliwych dla zdrowia13,14 i publikacji):15
 szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne, np. hałas (słyszalny, infradźwiękowy,
ultradźwiękowy), drgania mechaniczne (miejscowe, ogólne), mikroklimat
(gorący, zimny, umiarkowany, zmienny), promieniowanie optyczne
(laserowe, nielaserowe – widzialne, podczerwone, nadfioletowe),
promieniowanie jonizujące (naturalne, sztuczne), pola i promieniowanie
elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz;
 pyły, np. palne, wybuchowe, zwłókniające, rakotwórcze, alergizujące,
drażniące;
 czynniki mechaniczne, np. czynniki związane z maszynami, narzędziami
i innym czynnikiem materialnym, czynniki związane z przemieszczaniem się
osób i transportem, czynniki związane z położeniem stanowiska pracy,
czynniki związane z ograniczoną przestrzenią;
 czynniki elektryczne, np. prąd elektryczny, łuk elektryczny;
 czynniki termiczne, np. gorące i zimne przedmioty i powierzchnie.
Przykłady klasyfikacji zagrożeń chemicznych (wg wymagań rozporządzenia
w sprawie klasyfikacji substancji chemicznych):16
 kryterium własności fizykochemicznych: czynniki utleniające, czynniki
wybuchowe, czynniki łatwopalne, czynniki skrajnie łatwopalne, czynniki
wysoce łatwopalne;
 kryterium właściwości toksycznych dla zdrowia człowieka: czynniki bardzo
toksyczne, czynniki toksyczne, czynniki szkodliwe, czynniki drażniące,
czynniki uczulające;
 kryterium skutków specyficznych dla zdrowia człowieka: czynniki
rakotwórcze, czynniki mutagenne, czynniki działające szkodliwie na
rozrodczość.

PN-Z-08052:1980 Ochrona pracy – Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy
– Klasyfikacja
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)
14
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 817)
15
M. Krause, I. Romanowska-Słomka, Postawy bezpieczeństwa…, s. 47-49 i 99
16
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz. 1018, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 6)
12

13
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Przykłady klasyfikacji zagrożeń biologicznych (wg wymagań rozporządzenia
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych17 i publikacji):18
 kryterium skutków zagrożenia: zakażenia, alergie, zatrucia;
- kryterium grupy zagrożenia: grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4;
- kryterium klasyfikacji przyrodniczej, np. priony, wirusy, bakterie, grzyby,
pasożyty, czynniki roślinne, czynniki zwierzęce;
- kryterium rodzaju działania chorobotwórczego na organizm człowieka,
np. czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne, alergeny biologiczne,
toksyny biologiczne, czynniki rakotwórcze, wektory biologiczne.
Przykłady klasyfikacji zagrożeń psychofizycznych (wg publikacji):19
- obciążenie fizyczne, np. obciążenie pracą statyczną, obciążenie pracą
dynamiczną, obciążenie pracą monotypową (monotypia);
- obciążenie psychiczne, np. obciążenie umysłowe, obciążenie emocjonalne,
przeciążenie percepcyjne, niedociążenie percepcyjne, monotonia.
3. Opis specyfiki środowiska pracy laboranta – próbobiorcy
Obiektem analizy był zakład pracy prowadzący działalność usługową, w której
można wyróżnić pięć podstawowych obszarów:
- pobieranie i transport do badań prób, np. wód powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych do spożycia, ścieków komunalnych
i przemysłowych, gleb i gruntu, osadów ściekowych i dennych, odpadów;
- prowadzenie monitoringu środowiska, np. wód powierzchniowych
i podziemnych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów;
- świadczenie usług w zakresie pomiarów środowiskowych, np. emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, imisji zanieczyszczeń
z obiektów gospodarki komunalnej, emisji hałasu, natężenia przepływu
ścieków, wód powierzchniowych;
- wykonywanie badań laboratoryjnych, np. wód powierzchniowych
i podziemnych, wód nadających się do spożycia, wód leczniczych, ścieków
komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, gruntów, odpadów,
osadów ściekowych, osadów dennych, soli drogowej, pyłów, gazów;
- świadczenie usług konsultingowych w zakresie ochrony środowiska,
np. outsourcing środowiskowy, opracowywanie opinii eksperckich,
wykonywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, wymaganych
przepisami prawnymi na etapie projektowania oraz eksploatacji zakładów.
Struktura organizacyjna zakładu pracy obejmuje następujące jednostki:
- laboratorium (mikrobiologiczne, fizykochemiczne, analiz instrumentalnych)
oraz zespół laborantów – próbobiorców;
- dział ekspertyz środowiskowych;
- dział obsługi klienta;
- działy obsługi wewnętrznej: kadry, księgowość, informatyk, inni pracownicy
administracyjno-biurowi, pracownicy gospodarczy (sprzątaczki).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 288)
18
M. Krause M., I. Romanowska-Słomka, Postawy bezpieczeństwa…, s. 86-87
19
M. Krause M., I. Romanowska-Słomka, Postawy bezpieczeństwa..., s. 49
17
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Dla ww. jednostek i grup stanowisk pracy zostały opracowane oddzielne karty
oceny ryzyka zawodowego. Analiza dokumentacji wewnątrzzakładowej wykazała,
że wskazana jest aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla grupy stanowisk pracy
laborantów – próbobiorców.
Podstawowe źródła informacji nt. specyfiki pracy i zagrożeń występujących na
stanowiskach laborantów – próbobiorców obejmowały w szczególności:
- istniejącą dokumentację wyników oceny ryzyka zawodowego (wymagającą
aktualizacji, nie uwzględnia ona specyfiki stanowisk niestacjonarnych);
- obserwacje pracy wykonywanej na stanowiskach pracy;
- wywiady przeprowadzone z zatrudnionymi pracownikami.
Ze względu na przyjęte kryteria specyfiki pracy i zagrożeń występujących na
stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w analizowanym zakładzie pracy
można podzielić na następujące grupy:
- stanowiska stacjonarne, wyróżniające się stałą lokalizacją miejsca pracy
i warunków pracy, obejmujące pracowników wykonujących pracę na terenie
zakładu pracy, są to osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnobiurowych, gospodarczych i laborantów – chemików;
- stanowiska niestacjonarne, wyróżniające się zmienną lokalizacją miejsca
pracy i/lub warunków pracy, obejmujące pracowników wykonujących pracę
na terenie i poza siedzibą zakładu pracy, najczęściej w zróżnicowanych
warunkach terenowych, miejsce pracy i warunki pracy są uzależnione od
konkretnych zleceń klientów.
Obiektem badań było niestacjonarne stanowisko pracy laboranta – próbobiorcy.
Zgodnie z zakresem obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach
laborantów – próbobiorców można podzielić na następujące grupy:
- grupa pierwsza (G1) – laborant – próbobiorca zajmujący się pomiarami
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz imisji
zanieczyszczeń w powietrzu;
- grupa druga (G2) – laborant – próbobiorca zajmujący się poborem prób wód,
ścieków, odpadów, osadów, gleb;
- grupa trzecia (G3) – laborant – próbobiorca zajmujący się pomiarami emisji
i imisji hałasu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy procesu pracy dla ww. grup stanowisk
pracy laborantów – próbobiorców można wyróżnić następujące etapy wykonywania
pracy i związane z nimi strefy występowania zagrożeń:
- etap pierwszy (E1) – transport elementów wyposażenia pomiarowego
pomiędzy budynkiem zakładu pracy a samochodem;
- etap drugi (E2) – przemieszczanie się samochodem pomiędzy miejscem
prowadzenia pomiarów/poboru prób a siedzibą zakładu pracy;
- etap trzeci (E3) – rozładunek/załadunek wyposażenia pomiarowego z/do
samochodu w miejscu prowadzenia pomiarów/poboru prób;
- etap czwarty (E4) – przemieszczanie się pracowników oraz transport
sprzętu pomiarowego pomiędzy samochodem a miejscem prowadzenia
pomiarów/poboru prób;
- etap piąty (E5) – prowadzenie pomiarów/pobór prób;
- etap szósty (E6) – prace wykonywane na terenie siedziby zakładu pracy:
prace administracyjno-biurowe oraz proste operacje w pomieszczeniach
laboratorium.
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Aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
laborantów – próbobiorców wykazała, że rodzaj i poziom ryzyka zawodowego są
zależne od specyfiki grup stanowisk pracy i etapów wykonywanej pracy.
Do analizy porównawczej wykorzystano trzy metody oceny ryzyka:
- metodę według Polskiej Normy PN-N-18002:2011;
- metodę wskaźnika ryzyka Score Risk;
- metodę JSA (Job Safety Analysis).
Szczegółowy opis autorskiej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy przedstawiono w pracy D. Muszer,20
a w niniejszej publikacji uwagę skupiono na analizie wybranych zagrożeń
fizycznych.
Oprócz analizowanych zagrożeń fizycznych na stanowisku pracy laboranta –
próbobiorcy zidentyfikowano m.in. następujące zagrożenia:
- zagrożenia chemiczne, np. substancje o właściwościach palnych,
substancje o właściwościach wybuchowych, substancje żrące, substancje
toksyczne, substancje drażniące, substancje uczulające, substancje
rakotwórcze, substancje mutagenne, substancje działające szkodliwie na
rozrodczość;
- zagrożenia biologiczne, np. wirusy WZW (typu B, C, D), wirusy grypy,
adenowirusy, ssaki, gady (żmija), owady, laseczka zgorzeli gazowej,
laseczka tężca, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, bakterie boreliozy,
bakterie Legionella, gronkowiec złocisty, prątki gruźlicy, skażone próbki
ścieków, osadów ściekowych (w tym bakterie Escherichia coli, bakterie
Salmonella, żywe jaja pasożytów jelitowych), aerozole mikroorganizmów
(w tym bakterie, grzyby, wirusy, riketsje);
- zagrożenia psychofizyczne, np. obciążenie fizyczne dynamiczne,
obciążenie psychiczne emocjonalne, praca w wymuszonych pozycjach,
kontakt z osobami trzecimi.
4. Opis wybranych zagrożeń fizycznych dla laboranta – próbobiorcy
Analizowane zagrożenia na stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy
obejmują wszystkie ww. grupy zagrożeń fizycznych, w tym czynniki mechaniczne,
czynniki termiczne, czynniki elektryczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne,
pyły.
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wyników analizy zagrożeń fizycznych na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy z opisem grupy stanowisk pracy i etapu
wykonywanej pracy oraz poziomu ryzyka z wykorzystaniem metody JSA.
Tabela nr 1: wyniki analizy zagrożeń fizycznych na stanowisku pracy laboranta –
próbobiorcy z wykorzystaniem metody JSA
Nazwa zagrożenia
upadek, potknięcie się, poślizgnięcie na
tym samym poziomie

20

D. Muszer, Ocena ryzyka zawodowego…

Etap
wykonywanej
pracy
E3
E4
E5

Grupa
stanowisk
pracy
G1, G2
G1, G2, G3
G1, G2

Poziom
ryzyka wg
metody JSA
4
4
4
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upadek z wysokości
upadek na niższy poziom
wpadnięcie do wykopów, zbiorników
wpadnięcie do zbiorników wodnych, rzek
z łodzi, pontonu
wpadnięcie do zbiorników wodnych –
ześlizgnięcie się z brzegu
uderzenie przez poruszające się środki
transportu
uderzenie przez spadające przedmioty
uderzenie o nieruchome przedmioty

uderzenie, przygniecenie przez
poruszające się przedmioty
przygniecenie przez nieruchome
przedmioty, urządzenia, maszyny
uderzenie, pochwycenie, przygniecenie
przez będące w ruchu elementy maszyn,
urządzeń
awaria, pęknięcie, rozerwanie części
maszyn, urządzeń
ostre krawędzie, chropowate, szorstkie
powierzchnie

kontakt z gorącymi powierzchniami
kontakt z gorącymi płynami
kontakt z gorącymi parami, spalinami
porażenie prądem elektrycznym

hałas
drgania mechaniczne: ogólne, miejscowe
praca na otwartym terenie – mikroklimat
gorący
praca na otwartym terenie – mikroklimat
zimny

E6
E4
E5
E1
E6
E4
E5

G1, G2, G3
G1, G3
G1, G3
G1
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1

4
5
5
4
4
5
5

E5

G2

5

E5

G2

5

E2
E4
E4
E4
E5
E6
E1
E3
E4
E5
E2
E4
E4

G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1
G1, G2
G1, G2
G1, G2
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3

5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
3
5

E5

G1, G2, G3

5

E5

G1, G2, G3

5

E1
E3
E4
E5
E2
E3
E5
E6
E6
E5
E2
E5
E6
E2
E4
E5
E6
E6
E5

G1, G2
G1, G2
G1, G2
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2
G1, G3
G1
G1, G2, G3
G1
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1
G2, G3
G1, G3

3
3
4
4
3
3
4
3
3
4
5
5
5
3
2
3
3
2
2

E5

G1, G2, G3

3

E5

G1, G2, G3

3
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praca na otwartym terenie – gwałtowne
zjawiska atmosferyczne
nieodpowiednie oświetlenie
promieniowanie podczerwone,
ultrafioletowe
pola i promieniowanie
elektromagnetyczne
pyły przemysłowe: toksyczne,
rakotwórcze, pylicotwórcze, drażniące,
alergizujące
pyły pylicotwórcze
pyły rakotwórcze
pyły rakotwórcze
pyły toksyczne
pyły drażniące, alergizujące
pyły drażniące, alergizujące
Źródło: opracowanie własne

E4
E5
E2
E5
E6
E4
E5
E4
E5
E6

G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3
G1, G2, G3

5
5
3
3
2
3
4
2
2
2

E4

G1, G2, G3

3

E5
E5
E5
E5
E5
E5

G1, G3
G1
G3
G1, G3
G1
G3

4
5
4
4
4
3

Jak wynika z analizy tabeli 1, maksymalną ocenę poziomu ryzyka wskazano dla
11 rodzajów czynników zagrożeń fizycznych. Zagrożenia te uznano za kluczowe
z punktu widzenia ryzyka na analizowanym stanowisku pracy i omówiono w dalszej
części publikacji.
Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych zagrożeń fizycznych na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy, które uwzględniają opis zagrożenia,
możliwe negatywne skutki, a także środki pozwalające na ograniczenie ryzyka
wystąpienia zdarzenia oraz jego negatywnych skutków.
Upadek z wysokości (etapy pracy E4 i E5; grupy stanowisk pracy G1 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas wchodzenia pracownika
przenoszącego lżejszy sprzęt pomiarowy po schodach, drabinach,
pomostach, dachach, wciągania elementów pomiarowych o znacznym
ciężarze na linach za pomocą wyciągarek (kiedy pracownik odbierający
transportowany sprzęt może przechylić się przez barierę zabezpieczającą/
podejść zbyt blisko krawędzi dachu/pomostu i spaść w wyniku zmiany
położenia środka ciężkości ciała), w trakcie prowadzenia pomiarów
w punktach pomiarowych, zlokalizowanych na dachach, podestach
technologicznych.
- Możliwe skutki zdarzenia: śmierć, kalectwo, poważne urazy kończyn,
kręgosłupa, poważne urazy wewnętrzne.
- Środki ograniczające ryzyko: zachowanie ostrożności podczas
przemieszczania się po schodach, drabinkach, dachach, pomostach oraz
podczas prowadzenia pomiarów, stosowanie obuwia antypoślizgowego,
unikanie ustalania terminów wykonywania pomiarów w okresie po opadach
atmosferycznych, w okresie zimowym w terminach, kiedy drogi dojścia do
stanowisk pomiarowych, pomosty technologiczne, dachy mogą być
oblodzone, zachowanie szczególnej ostrożności podczas transportu sprzętu
pomiędzy poziomem terenu a poziomem wykonywania pomiarów, praca
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w uprzęży oraz przypinanie się do barierek lub innych elementów stałych na
dachach/pomostach podczas transportu sprzętu pomiarowego oraz
w trakcie wykonywania pomiarów, unikanie przechylania się przez barierki
zabezpieczające miejsce prowadzenia pomiarów, podchodzenia do
krawędzi dachu, staranne rozłożenie sprzętu pomiarowego w warunkach
ograniczonej ilości miejsca, asekuracja pracowników w zespole w trakcie
wykonywania prac grożących upadkiem.
Wpadnięcie do wykopów, zbiorników (etap pracy E4; grupy stanowisk pracy
G1, G2 i G3; etap pracy E5: grupa stanowisk pracy G1):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje w trakcie dojścia w miejsce
prowadzenia pomiarów/poboru prób na terenie np. oczyszczalni ścieków
(możliwość wpadnięcia do niezabezpieczonego zbiornika, kanału),
zakładów przemysłowych (niezabezpieczone studzienki), składowisk
odpadów bądź miejsc nielegalnych wysypisk odpadów (możliwe wykopy,
zagłębienia terenu częściowo przysłonięte roślinnością), ponadto występuje
również w trakcie prowadzenia pomiarów emisji aerozoli bakteryjnych na
stanowiskach
pomiarowych
bezpośrednio
nad
otwartymi
zbiornikami/osadnikami oczyszczalni ścieków.
- Możliwe skutki zdarzenia: urazy kończyn, potłuczenia, skażenie bakteryjne
(zbiorniki na oczyszczalni ścieków), śmierć: urazy kręgosłupa, utonięcie
(zbiorniki wypełnione wodą), uduszenie w atmosferze gazów ubogich w tlen
(studzienki ściekowe).
- Środki ograniczające ryzyko: zachowanie ostrożności podczas poruszania
się na terenach oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych oraz na
terenach otwartych, unikanie poruszania się po terenach nieznanych,
potencjalnie niebezpiecznych, bez asekuracji drugiej osoby, dokładna
identyfikacja miejsc stwarzających ryzyko przed rozpoczęciem pomiarów,
zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pomiarów bezpośrednio nad
otwartymi zbiornikami na oczyszczalni ścieków, unikanie nachylania się nad
zbiornikami, co mogłoby skutkować utratą równowagi.
Wpadnięcie do zbiorników wodnych/rzek z łodzi/pontonu (etap pracy E5; grupa
stanowisk pracy G2):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas pobierania prób osadów
dennych, wód, fitobentosu z rzek, zbiorników wodnych z wykorzystaniem
sprzętu pływającego.
- Możliwe skutki zdarzenia: śmierć (utonięcie, szok termiczny i zatrzymanie
pracy serca), wychłodzenie organizmu, urazy ciała.
- Środki ograniczające ryzyko: zachowanie wzmożonej ostrożności podczas
poboru prób z wykorzystaniem sprzętu pływającego, unikanie nadmiernego
wychylania się, przechylania łodzi, stosowanie środków ochrony
indywidualnej: kapoki, asekuracja liną, asekuracja drugiej osoby z zespołu.
Wpadnięcie do zbiorników wodnych – ześlizgnięcie się z brzegu (etap pracy E5;
grupa stanowisk pracy G2):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas pomiaru prędkości
przepływu wody w rzekach, poboru prób wód powierzchniowych, płynących
lub stojących.
- Możliwe skutki zdarzenia: śmierć (utonięcie, szok termiczny i zatrzymanie
pracy serca), wychłodzenie organizmu, urazy ciała.
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Środki ograniczające ryzyko: zachowanie wzmożonej ostrożności podczas
poboru prób/pomiarów prowadzonych na brzegu rzeki/zbiornika wodnego,
stosowanie środków ochrony indywidualnej: asekuracja liną, asekuracja
drugiej osoby, stosowanie obuwia antypoślizgowego, stosowanie sprzętu do
poboru prób umożliwiającego zachowanie bezpiecznej odległości od
krawędzi/ujścia zbiornika wodnego/brzegu rzeki, dokonywanie w miarę
możliwości poboru prób z miejsc bezpiecznych i utwardzonych (mosty,
mola, betonowe nabrzeża), unikanie prowadzenia poborów z brzegów
zbiorników
wodnych/rzek
w
trakcie/bezpośrednio
po
opadach
atmosferycznych, przy występującym oblodzeniu.
Uderzenie przez poruszające się środki transportu (etapy pracy E2, E4 i E5;
grupy stanowisk pracy G1, G2 i G3)
- Charakterystyka
zagrożenia:
występuje
podczas
prowadzenia
samochodu/przejazdu samochodem pomiędzy miejscem prowadzenia
pomiarów
a
siedzibą
zakładu
(możliwość
zajścia
wypadku
komunikacyjnego), a także podczas przemieszczania się po terenie
zakładów przemysłowych, gdzie wykorzystywane są środki transportu
wewnętrznego, np. samochody, ładowarki, wózki widłowe, jak również na
terenie składowisk odpadów, gdzie poruszają się samochody ciężarowe,
ładowarki, kompaktory itp.
- Możliwe skutki zdarzenia: skaleczenia, stłuczenia, kalectwo, poważne urazy
kończyn, kręgosłupa, poważne obrażenia narządów wewnętrznych,
w skrajnych przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: zachowanie ostrożności podczas przejazdu
pojazdem, szczególnie w warunkach zwiększonego natężenia ruchu
pojazdów, w porze nocnej, przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych, przestrzeganie przepisów drogowych, stosowanie przerw
w trakcie długich przejazdów oraz zmiany osób kierujących samochodem,
stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych
uczestników ruchu drogowego, wykonywanie wymaganych badań
lekarskich, w tym psychologicznych, uprawniających do prowadzenia
pojazdów służbowych, przestrzeganie terminów przeglądów kontrolnych
i technicznych pojazdów, a także zachowanie ostrożności podczas
poruszania się po terenie zakładów, gdzie prowadzone są pomiary/pobór
prób, korzystanie z wyznaczonych dla pieszych dróg komunikacji,
zachowanie uwagi podczas przechodzenia przez miejsca przecinania się
dróg transportu kołowego i pieszego; uważne przemieszczanie się na
terenie składowisk odpadów, wyłącznie w towarzystwie pracowników
obiektów.
Uderzenie przez spadające przedmioty (etap pracy E4; grupy stanowisk pracy
G1, G2 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje na etapie transportu sprzętu
pomiarowego pomiędzy poziomem terenu a dachem lub pomostem, na
którym prowadzone są pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także
podczas dojścia pracowników na terenie zakładów przemysłowych
w miejsce prowadzenia pomiarów/poboru prób – pracownicy narażeni są na
uderzenie upadającymi z wysokości narzędziami wykorzystywanymi przez
pracowników wykonujących w tym samym zakładzie prace na wysokości.
-
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Możliwe skutki zdarzenia: potłuczenia, zranienia, groźne urazy głowy,
kalectwo, w skrajnych przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: przestrzeganie instrukcji bezpiecznego
wykonywania pracy w danym miejscu, stosowanie kasków ochronnych,
staranne mocowanie przedmiotów przed ich transportem pomiędzy
poziomami, w miarę możliwości odsunięcie się na bezpieczną odległość
w trakcie transportu sprzętu, a także zachowanie ostrożności podczas
poruszania się po terenie zakładów przemysłowych, na których prowadzone
są pomiary/pobór prób szczególnie w sąsiedztwie miejsc, gdzie prowadzone
są prace na wysokości, przestrzeganie obowiązujących na tych zakładach
przepisów bhp oraz zasad bezpiecznego poruszania się po ich terenie,
w tym przemieszczanie się wyłącznie po wyznaczonych trasach.
Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez będące w ruchu elementy
maszyn, urządzeń (etapy pracy E4 i E5; grupy stanowisk pracy G1, G2 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas przemieszczania się po
terenie zakładów przemysłowych, w bezpośrednim sąsiedztwie
poruszających się maszyn i urządzeń mechanicznych lub w trakcie
prowadzenia pomiarów/poboru prób na stanowiskach zlokalizowanych
w sąsiedztwie pracujących urządzeń mechanicznych.
- Możliwe skutki zdarzenia: ciężkie obrażenia ciała, w tym amputacje
kończyn, w skrajnych przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: zachowanie uwagi podczas przechodzenia
w sąsiedztwie pracujących maszyn, poruszanie się wyłącznie po trasach
dozwolonych, przestrzeganie zakazów określonych poprzez oznaczenia
ostrzegawcze, dokładna identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych miejsc
przed rozpoczęciem prowadzenia pomiarów/poboru prób, wymuszenie na
pracownikach zakładu, w którym prowadzone są pomiary zabezpieczenie
urządzeń potencjalnie niebezpiecznych, zachowanie ostrożności podczas
prowadzenia pomiarów/poboru prób w sąsiedztwie pracujących urządzeń
mechanicznych.
Awaria, pęknięcie, rozerwanie części maszyn, urządzeń (etap pracy E5; grupy
stanowisk pracy G1, G2 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas prowadzenia pomiarów/
poboru prób na terenie zakładów przemysłowych, w sąsiedztwie
wentylatorów, turbin, pomp, zbiorników ciśnieniowych z mediami oraz
surowcami, rurociągów transportujących, np. sprężone, gazy, gorącą parę
technologiczną itp., które w wyniku awarii mogą ulec pęknięciu, rozerwaniu
na części.
- Możliwe skutki zdarzenia: śmierć, poważne obrażenia ciała, poparzenia
termiczne, chemiczne, skażenia, zmiażdżenia, rany cięte, amputacje
kończyn.
- Środki ograniczające ryzyko: dokładna identyfikacja potencjalnie
niebezpiecznych miejsc przed rozpoczęciem prowadzenia pomiarów/
poboru prób, zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku lokalizacji
stanowisk pomiarowych/miejsc poboru prób w bezpośrednim sąsiedztwie
elementów instalacji technologicznej mogących ulec rozerwaniu w sytuacji
awaryjnej, bezwzględne stosowanie się do instrukcji bhp, ppoż. oraz
procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładów
-
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przemysłowych, gdzie prowadzone są pomiary/pobór prób, w tym
stosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnych, przestrzeganie
oznakowań ostrzegawczych, dostosowanie się do poleceń wydawanych
przez koordynatora prac lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w sytuacjach odbiegających od normalnych.
Porażenie prądem elektrycznym (etapy pracy E2, E5 i E6; grupy stanowisk
pracy G1, G2 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje w wyniku zwarcia/uszkodzenia
instalacji elektrycznej samochodu, którym przemieszczają się pracownicy
do/z miejsca prowadzenia pomiarów/poboru prób, źródłem zagrożenia są
również urządzenia pod napięciem oraz przewody elektryczne na terenie
zakładów przemysłowych, w pobliżu których usytuowane są miejsca
prowadzenia pomiarów/poboru prób, możliwe także w wyniku zwarcia
w urządzeniach
pomiarowych,
uszkodzenia
izolacji
przewodów
elektrycznych itp.
- Możliwe skutki zdarzenia: poparzenia, uszkodzenia skóry, zaburzenia pracy
układu krążenia, innych organów, w skrajnych przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: kontrola instalacji elektrycznej pojazdu
w specjalistycznych stacjach diagnostycznych, bezwzględne przestrzeganie
zakazu dotykania oznakowanych urządzeń znajdujących się pod napięciem,
zachowanie ostrożności w przypadku znajdowania się w pobliżu urządzeń
zasilanych energią elektryczną, przewodów itp. na terenie zakładów
przemysłowych, gdzie prowadzone są pomiary/pobór prób, identyfikacja
miejsc stwarzających zagrożenie przed przystąpieniem do pomiarów,
stosowanie się do znaków zakazu na oznaczeniach ostrzegawczych
urządzeń będących pod napięciem, bieżące przeglądy kontrolne stosowanej
aparatury pomiarowej, wymiana przewodów z uszkodzoną izolacją, zakaz
stosowania uszkodzonych przedłużaczy, stosowanie iskrobezpiecznych
urządzeń, kontrola instalacji elektrycznej na terenie zakładu pracy,
wyposażenie instalacji w zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zachowanie
ostrożności podczas kontaktu z urządzeniami pod napięciem, unikanie prób
naprawiania sprzętu elektrycznego bez uprzedniego odcięcia zasilania.
Praca na otwartym terenie – gwałtowne zjawiska atmosferyczne (etapy pracy
E4 i E5; grupy stanowisk pracy G1, G2 i G3):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje podczas dojścia w miejsce
prowadzenia pomiarów/poboru prób, zwłaszcza przez tereny otwarte bądź
zalesione, w sytuacji wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych
(burze, gradobicie, gwałtowne porywy wiatru), a także podczas prowadzenia
pomiarów, szczególnie na otwartym terenie bądź na dachach, pomostach,
kominach.
- Możliwe skutki: stłuczenia, zranienia, przygniecenia, porażenia elektryczne
(piorun) prowadzące do oparzeń, zaburzeń pracy serca, w skrajnych
przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: unikanie ustalania terminów pomiarów
w dniach
przewidywanego
wystąpienia
gwałtownych
zjawisk
atmosferycznych, natychmiastowe zakończenie pomiarów w sytuacji
wystąpienia zagrożenia i schronienie się w bezpiecznym miejscu.

233

Pyły przemysłowe rakotwórcze (etap pracy E5; grupa stanowisk pracy G1):
- Charakterystyka zagrożenia: występuje w trakcie prowadzenia pomiarów na
terenie obiektów przemysłowych, podczas których pracownicy narażeni są
na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami pyłowymi odprowadzanymi
za pomocą odciągów miejscowych/układów wentylacji wyciągowej; pyły te
mogą właściwości rakotwórcze (np. pyły drewna, azbestu, pyły zawierające
metale ciężkie).
- Możliwe skutki: urazy i podrażnienia oczu, podrażnienia dróg oddechowych,
reakcje alergiczne, poważne choroby układu oddechowego, nowotwory
układu oddechowego i innych narządów wewnętrznych, w skrajnych
przypadkach śmierć.
- Środki ograniczające ryzyko: stosowanie maseczek przeciwpyłowych,
okularów ochronnych, unikanie bezpośredniego kontaktu z pyłami
przemysłowymi, przestrzeganie terminów profilaktycznych badań
lekarskich.
Każde z wyżej scharakteryzowanych zagrożeń fizycznych, występujących na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy stwarza zagrożenie życia lub może
spowodować poważne skutki dla zdrowia. Przeprowadzona ocena ryzyka wykazała,
że środki ochrony indywidualnej stosowane przez pracowników, właściwa
organizacja pracy oraz zachowanie ostrożności w trakcie wykonywania prac
niebezpiecznych zapewniają akceptowalny poziom ryzyka tych czynności, typowych
dla analizowanego stanowiska pracy. Dodatkowo w pracy D. Muszer21 wskazano
konieczność opracowania szczegółowych wytycznych/procedur wykonywania prac
stwarzających szczególne ryzyko dla zdrowia lub życia pracowników. Przedstawiono
również propozycję prowadzenia okresowego monitoringu sposobu wykonywania
pracy, w tym wykorzystania środków ochrony indywidualnej, przez pracownika
służby bhp zakładu pracy oraz kierownika zespołu laborantów – próbobiorców w celu
obniżenia ryzyka zawodowego na ocenianym stanowisku pracy.
5. Podsumowanie
Dla badanego stanowiska pracy laboranta – próbobiorcy poddano analizie
łącznie 62 czynniki zagrożeń fizycznych na 140 wszystkich czynników zagrożeń
środowiskowych (dla sześciu etapów pracy i trzech grup stanowisk).
Najwięcej zagrożeń fizycznych stwierdzono dla grupy stanowisk pracy:
- Laboranta – próbobiorcy zajmującego się pomiarami emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do powietrza oraz imisji zanieczyszczeń w powietrzu
(odpowiednio 62 na 116);
- laboranta – próbobiorcy zajmującego się poborem prób wód, ścieków,
odpadów, osadów, gleb (odpowiednio 48 na 101).
Najwięcej zagrożeń fizycznych określono dla etapu wykonywania pracy:
- prowadzenia pomiarów/poboru prób (odpowiednio 25 na 59);
- przemieszczania się pracowników oraz transportu sprzętu pomiarowego
pomiędzy samochodem a miejscem prowadzenia pomiarów/poboru prób
(odpowiednio 15 na 29);

21

D. Muszer, Ocena ryzyka zawodowego…
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prac wykonywanych na terenie siedziby zakładu pracy, które obejmowały
prace administracyjno-biurowe oraz proste operacje w pomieszczeniach
laboratorium (odpowiednio 9 na 18).
Największą grupę zagrożeń fizycznych stanowiły zagrożenia mechaniczne
(31), wśród których można wymienić:
- upadek (8): na tym samym poziomie, z wysokości, na niższy poziom;
- wpadnięcie (4): do wykopów, zbiorników, zbiorników wodnych;
- uderzenie (6): przez poruszające się środki transportu, przez spadające
elementy, o nieruchome przedmioty;
- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie (8): przez będące w ruchu elementy
maszyn, urządzeń, przez poruszające się przedmioty, przez nieruchome
przedmioty, urządzenia, maszyny;
- ostre krawędzie, chropowate, szorstkie powierzchnie (4).
Następujące zagrożenia fizyczne zidentyfikowano na trzech lub czterech
etapach wykonywania pracy:
- upadek, potknięcie się, poślizgnięcie na tym samym poziomie;
- uderzenie o nieruchome przedmioty;
- uderzenie, przygniecenie przez poruszające się przedmioty;
- ostre krawędzie, chropowate, szorstkie powierzchnie;
- kontakt z gorącymi powierzchniami;
- porażenie prądem elektrycznym;
- hałas;
- nieodpowiednie oświetlenie;
- pola i promieniowanie elektromagnetyczne.
Zagrożenia fizyczne, którym przypisano najwyższą wartość ryzyka 5 według
metody JSA:
- upadek z wysokości;
- wpadnięcie do wykopów, zbiorników;
- wpadnięcie do zbiorników wodnych, rzek z łodzi, pontonu;
- wpadnięcie do zbiorników wodnych – ześlizgnięcie się z brzegu;
- uderzenie przez poruszające się środki transportu;
- uderzenie przez spadające się przedmioty;
- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez będące w ruchu elementy
maszyn, urządzeń;
- awaria, pęknięcie, rozerwanie części maszyn, urządzeń;
- porażenie prądem elektrycznym;
- praca na otwartym terenie – gwałtowne zjawiska atmosferyczne;
- pyły przemysłowe rakotwórcze.
W publikacji przedstawiono charakterystykę wybranych zagrożeń fizycznych na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy, uwzględniając czynniki stwarzające
największe zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Wskazano możliwe
negatywne skutki narażenia pracownika na dany czynnik oraz przedstawiono
możliwe do zastosowania środki ochrony indywidualnej i działania organizacyjne,
pozwalające na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego.
-
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Streszczenie
Opracowanie dotyczy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w której
ważnym elementem jest podejmowanie działań związanych z zagrożeniami. Artykuł
przedstawia analizę wybranych zagrożeń fizycznych, które zidentyfikowano na
stanowisku pracy laboranta – próbobiorcy. Zgodnie z zakresem obowiązków
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy laborantów – próbobiorców
podzielono na trzy grupy. Analizę zagrożeń przeprowadzono z podziałem na sześć
etapów pracy wykonywanej przez pracowników na stanowiskach pracy.
Słowa klucze: bezpieczeństwo i higiena pracy, analiza zagrożeń, stanowisko
laboranta – próbobiorcy
Summary
The elaboration concerns problems of occupational safety and health, which
important element is taking actions related to hazards. The article presents analysis
selected physical hazards that have been identified in the workplace laboratorysampler. Employees in the workplace, within the scope of their duties, were divided
into three groups. The hazard analysis of employees at workplaces were performed
divided into six stages of work.
Key words: occupational safety and health, hazards analysis, workplace
laboratory – sampler
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WYKORZYSTANIE METOD EKSPLORACYJNEJ ANALIZY TEKSTU
W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Wstęp
Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) jest od wielu lat przedmiotem analiz
i debat w Polsce. Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
poziom zagrożenia na polskich drogach jest wciąż znacznie wyższy niż średnia
europejska. Każdego dnia dochodzi średnio do 96 wypadków drogowych, w których
około 8 osób ponosi śmierć, a 116 zostaje rannych.1 W 2014 roku wskaźnik
demograficzny określany jako liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców
wyniósł w Polsce 8,3 i był o 3,2 wyższy niż jego średnia w Europie. 2 Istotne jest
zatem, aby nieustannie monitorować stan bezpieczeństwa, dzięki czemu będzie
można podjąć odpowiednie działania prowadzące do jego poprawy.
Zasoby danych o zagrożeniach na drodze mogą mieć charakter
eksperymentalny lub rzeczywisty. Mogą pochodzić z różnych badań prowadzonych
głównie przez instytucje państwowe. Przykładowo w 2014 roku na zlecenie
Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wznowiony został
ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego. Zebrane dane są
rejestrowane najczęściej w relacyjnych bazach danych i poddawane eksploracji.
Zatem proces pozyskania tych danych jest czasochłonny i kosztowny. Alternatywę
mogą stanowić informacje pochodzące z Internetu. W dzisiejszych czasach zasoby
internetowe stały się potencjalnie najszybszym źródłem pozyskiwania informacji.
Jednak automatyczne przetwarzanie takich zasobów jest utrudnione ze względu na
postać jaką posiadają – nieustrukturyzowanych dokumentów tekstowych (HTML).
Przedmiotem badań opisanych w artykule jest proces pozyskania danych o brd
z sieci oraz ekstrakcji informacji z wykorzystaniem narzędzi Text Mining.
Zastosowania i przebieg analizy Text Mining
Text
Mining
jest
dziedziną
zajmującą
się
przetwarzaniem
nieustrukturyzowanych dokumentów tekstowych oraz wyodrębnianiem z nich
znaczącej i przydatnej, nie znanej wcześniej wiedzy. 3 Wykorzystuje techniki
z zakresu wyszukiwania informacji (ang. Information Retrieval IR), przetwarzania
języka naturalnego (ang. Natural Language Processing NLP), ekstrakcji informacji
(ang. Information Extraction IE) i eksploracji danych (ang. Data Mining).

1

E. Symon, Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku (w:) http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
2
K. Piskorz, T. Radzikowski, J. Żukowska, Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania
realizowane w tym zakresie w 2014 r. (w:) http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Stan-bezpieczenstwa-ruchudrogowego-oraz-dzialania-realizowane-w-tym-zakresie-w-2014-r-.pdf
3
J. Hanand, M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques. San Francisco 2000, s. 596-597
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Do podstawowych zadań Text Mining należy:
 wyszukiwanie dokumentów najbardziej podobnych do zapytania
użytkownika;
 tworzenie rankingów dokumentów;
 grupowanie dokumentów (analiza skupień);
 klasyfikowanie dokumentów (kategoryzacja);
 analiza treści dokumentów;
 wyszukiwanie dokumentów pasujących do zadanych wzorców;
 analiza powiązań między jednostkami tekstu;
 automatyczne wykonywanie streszczeń dokumentów;
 automatyczne generowanie słów kluczowych.
Z dostępnej literatury wynika, że Text Mining ma wiele praktycznych
zastosowań. Jest wykorzystywany w zarządzaniu relacjami z klientem (CRM), gdzie
źródłem danych mogą być opinie, reklamacje, zapisy call-center. Prowadzi do
zwiększenia jakości produktów i usług, poznania profilu klienta. Jest również szeroko
wykorzystywany w obszarze finansów, gdzie źródłem danych mogą być raporty
finansowe, fora internetowe, wiadomości prasowe, a celem analiz jest wykrywanie
nieprawidłowości. Text Mining ma również szerokie zastosowanie w medycynie,
gdzie źródłem danych są m.in. raporty z badań klinicznych, artykuły medyczne.
Celem analiz w tym przypadku jest lepsza diagnostyka, projektowanie leków,
kontrola kosztów. Wykorzystanie Text Mining w zakresie bezpieczeństwa
publicznego jest najmniej popularne w porównaniu z przytoczonymi przykładami,
dlatego stało się przedmiotem niniejszych badań.
Przebieg procesu Text Mining
Proces eksploracyjnej analizy dokumentów został przedstawiony na rysunku 1.
Pierwszym krokiem jest pozyskanie kolekcji tekstów. Następnym zadaniem jest
ujednolicenie dokumentów, czyli przekształcenie ich do postaci dogodnej do
dalszego przetwarzania. Na tym etapie realizowana jest wstępna obróbka
(obejmująca m.in. usunięcie znaków formatujących) oraz wybór reprezentacji
dokumentów tekstowych. Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia do
reprezentacji tekstu: oparte o zbiór słów kluczowych oraz oparte o reprezentację
wektorową. Zaletą pierwszego podejścia jest jego prostota – dokumenty tekstowe
często są reprezentowane w bazach danych za pomocą słów kluczowych. Jednak
posiada ono również szereg wad, m. in. trudność w porównywaniu dokumentów.4
Z tego względu najczęściej spotykaną formą odwzorowania dokumentu jest postać
wektora. Podejście to pozwala na sprawne wyszukiwanie i umożliwia wykonywanie
analiz opartych na metodach Data Mining. Ostatnim etapem procesu Text Mining
jest przeprowadzenie obliczeń mających na celu zrealizowanie ustalonego zadania
oraz interpretacja wyników. Należy dokonać wyboru właściwych metod analizy,
uwzględniając przy tym jej cel oraz sposób reprezentacji danych tekstowych.

4

A. Bytniewski, M. Hernes, Algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy
nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzanie.
(w:) „Ekonometria”. 2013, nr 4 (42), s. 155-156
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Rysunek nr 1: proces analizy Text Mining

Źródło: opracowanie własne

Pozyskanie danych do analiz
Roboty internetowe
Sieć jest ogromnym zbiorem dokumentów tekstowych połączonych ze sobą za
pomocą odnośników zwanych także linkami. Opis formalny traktuje sieć jako graf
skierowany, w którym wierzchołki są stronami internetowymi, a krawędzie adresami
URL jednoznacznie identyfikującymi poszczególne strony. Przeglądanie sieci, czyli
badanie zbioru połączonych ze sobą dokumentów internetowych, jest jedną z metod
poszukiwania informacji z danej dziedziny. Jest to metoda czasochłonna dla
człowieka, dlatego w tym celu wykorzystywane są roboty internetowe (ang. web
crawlers, web spiders). Ich działanie polega na uruchomieniu odpowiedniego
algorytmu przeszukiwania grafu, np. przeszukiwania w głąb (ang. deph-first search
DFS), i pobraniu wszystkich odwiedzonych stron. Robot internetowy jest nie tylko
implementacją algorytmu przeszukiwania grafów, ale i parserem HTML.
Istnieje wiele ogólnie dostępnych robotów internetowych, które można
wykorzystywać do celów badawczych. Mają one postać samodzielnych programów,
jak np. WebSPHINX, lub mogą być wbudowane np. w systemy do eksploracji
danych. Dostępne w sieci freeware’owe oprogramowanie RapidMiner
z zainstalowanym rozszerzeniem WebMining oferuje szereg narzędzi do
wydobywania informacji z sieci.5 Jednym z nich jest operator Crawl Web, który
pozwala na indeksowanie stron internetowych i przechowywanie pobranych stron.
Robot ten bada strukturę sieci w sąsiedztwie strony początkowej. Możliwe jest
określenie pewnych reguł, dzięki którym można ograniczyć przeszukiwany obszar
sieci. Pozwalają na to opcje:
 store_with_matching_url – strona zostanie zapisana w zbiorze wynikowym
jeżeli jej adres URL pasuje do wyrażenia regularnego;
 store_with_matching_content – strona zostanie zapisana w zbiorze
wynikowym jeżeli jej zawartość pasuje do wyrażenia regularnego;
 follow_link_with_matching_url – robot podąży za linkiem i załaduje stronę
jeżeli jej adres URL pasuje do wyrażenia regularnego;
 follow_link_with_matching_text – robot podąży za linkiem i załaduje stronę
jeżeli tekst hiperłącza pasuje do wyrażenia regularnego.
5

Strona internetowa oprogramowania RapidMiner: https://rapidminer.com/ (pobrano 20.08.2015 r.)
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Ponadto można ograniczyć m. in. głębokość przeszukiwania, czyli liczbę
skoków do wykonania, czy maksymalny rozmiar strony jaką robot może zapisać.
Robot pozwala także na ograniczenia dynamiczne, takie jak czas potrzebny na
ściągnięcie danej strony, czy liczba użytych wątków.
Dobór dokumentów stanowiących bazę analityczną
Dane niestrukturalne mogą posiadać różny stopień niejednoznaczności.
Podstawowym problemem jest wybór ich odpowiedniego źródła. Dokumenty
tekstowe, które będą później poddane dalszej analizie powinny spełniać
podstawowe cechy:
 powinny być dobrane tematycznie, w tym przypadku dotyczyć
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 powinny być obiektywne i rzetelne, najlepiej publikowane przez instytucje
państwowe;
 powinny mieć prosty przekaz, najlepiej powinny być napisane zrozumiałym
językiem o prostej składni (unikanie przenośni, wtrąceń);
 nie powinny zawierać dziennikarskich komentarzy, które są nieistotne
w dalszej analizie;
 powinny pokrywać odpowiednio długi przedział czasowy.
Dokumenty tekstowe, które będą stanowić dane źródłowe do badań powinny
spełniać jak najwięcej wyżej wymienionych cech. Ich wybór może przesądzić
o powodzeniu lub porażce pracy.
Proces tworzenia lokalnego zasobu danych brd
W niniejszej pracy pierwszym zadaniem było wyszukanie dokumentów
tekstowych z dziedziny ruchu drogowego i utworzenie z nich zbioru lokalnego.
Źródłem dokumentów tekstowych mogą być internetowe serwisy informacyjne
publikujące artykuły dotyczące ruchu drogowego jak np. raportdrogowy.interia.pl.
Jednak artykuły publikowane na takich portalach często mają niewiarygodne źródło
oraz zawierają wiele informacji, które wprowadzają jedynie szum do badania –
opisują przeszłość, zawierają nieobiektywne komentarze. Z tego względu wybór
popularnych serwisów informacyjnych nie jest trafny.
Źródłem danych, które niewątpliwie spełnia wszystkie pożądane cechy
dokumentów jest serwis internetowy www.policja.pl. Właścicielem domeny policja.pl
jest Komenda Główna Policji. Aktualności publikowane w serwisie pochodzą
z poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji, co czyni je wiarygodnymi. Ponadto
korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie
www.policja.pl nie wymaga zgody Komendy Głównej Policji, co jest niewątpliwym
atutem portalu. Z powyższych względów zdecydowano, że serwis www.policja.pl
będzie odpowiednim źródłem danych. Artykuły internetowe w serwisie są podzielone
na kategorie. Ponieważ dane powinny dotyczyć bezpieczeństwa ruchu drogowego,
do analiz wybrano jedynie artykuły z kategorii ruch drogowy, dzięki czemu są one
spójne tematycznie.
Do pobrania artykułów z serwisu wykorzystano operator Crawl Web
oprogramowania RapidMiner. Wskazano adres URL strony, od której robot
internetowy rozpocznie indeksowanie (kategoria ruch drogowy w opisanym serwisie
– www.policja.pl/pol/aktualnosci?t=60). Zastosowano odpowiednie wyrażenia
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regularne w celu ograniczenia przeszukiwanego obszaru sieci oraz ilości
pobieranych dokumentów – przedstawione na rysunku 2.
Rysunek nr 2: wyrażenia regularne wykorzystane w procesie indeksowania

Źródło: opracowanie własne

Artykuły z kategorii ruch drogowy zostały rozłożone w serwisie na 68 stron
dostępnych pod różnymi adresami URL np.:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci?t=60&page=0
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci?t=60&page=1
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci?t=60&page=2
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci?t=60&page=67
Pozyskane artykuły zostały zapisane w specjalnie do tego przygotowanym
folderze na dysku lokalnym. Składowanie dokumentów wykonano w procesie
iteracyjnym zdefiniowanym w środowisku programu RapidMiner. Ustalono
głębokość indeksowania dla procesu na 1, co oznacza, że robot internetowy po
przeczytaniu wskazanej strony podąża jedynie po linkach (odnośnikach),
znajdujących się na tej stronie i zapisuje strony spełniające kryteria ustalone przez
wyrażenia regularne. Cały proces takiego pobierania zasobów trwał 29 min. 43 sek,
a jego rezultatem było zapisanie 2010 artykułów dotyczących brd we wskazanym
katalogu w formie tekstowej. Zebrana kolekcja została następnie poddana
ujednoliceniu.
Ujednolicenie kolekcji dokumentów
Etap ujednolicenia (określany również jako preprocessing) można podzielić na
dwie czynności: wstępną obróbkę tekstu oraz jego transformację do wybranej
postaci. Wstępna obróbka obejmuje m.in.:
 konwersję dokumentów do spójnego formatu tekstowego (dokumenty
pozyskane z różnych źródeł mogą się od siebie różnić);
 usunięcie znaków sterujących zawartych w tekście;
 wyeliminowanie znaków formatujących takich jak znaczniki języka HTML;
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 unifikację sposobu kodowania znaków (w szczególności w przypadku
tekstów w języku polskim).
Faza transformacji ma na celu przekształcenie zebranych dokumentów
tekstowych na postać umożliwiającą dalszą analizę (najczęściej postać wektorową).
Podstawowe założenie reprezentacji wektorowej sprowadza się do tego, że dowolny
dokument jest reprezentowany w postaci wektora częstości występowania słów
kluczowych, nazywanych również termami. Proces tworzenia reprezentacji
dokumentu tekstowego można przedstawić w następujących krokach:
 usunięcie z przetwarzanego dokumentu znaków interpunkcyjnych
i utworzenie listy występujących w nim słów (tzw. tokenizacja);
 usunięcie wyrazów nieistotnych (np. spójników, rodzajników, przyimków),
które tworzą tzw. stop-listę;
 sprowadzenie wyrazów do ich formy podstawowej (tzw. stemming), dzięki
czemu następuje zmniejszenie liczby termów;
 wyznaczenie wag poszczególnych termów w dokumencie.
Z kolekcji tak przetworzonych dokumentów tekstowych można następnie
utworzyć macierz TFM (ang. Term Frequency Matrix) o rozmiarach m×n (m to liczba
dokumentów w kolekcji, n to liczba termów), której element TFM[i, j] reprezentuje
wagę termu j w dokumencie i. Wektorowa reprezentacja tekstu daje możliwość
nadawania wag, które mogą służyć uwypukleniu cech wspólnych dokumentów.
Wartości wag zależą od wybranego sposobu reprezentacji. Do najczęściej
stosowanych reprezentacji należą:
 boolowska – rejestrowanie jedynie samego faktu występowania i-tego słowa
w j-dokumencie (przyjmuje wartość 0 lub 1);
 ilościowa – ustalanie wagi na podstawie częstości słowa w dokumencie;
 TF-IDF – oprócz częstości słowa w dokumencie uwzględnienie również
obecności tego słowa w całej kolekcji przetwarzanych dokumentów.
Efektem końcowym preprocessingu jest uzyskanie płaskiej struktury danych,
co umożliwia analizę z wykorzystaniem algorytmów Data Mining.
Preprocessing danych brd
Jedną z podstawowych reguł dziennikarstwa jest zasada odwróconej piramidy.
Według niej 80% informacji zawarte jest w pierwszych 20% tekstu. Z tego względu
postanowiono, że analizie będzie podlegać jedynie tytuł artykułu oraz tzw. lead
(pierwszy akapit), będący zwykle streszczeniem całego tekstu. Kolekcję
dokumentów przetworzono zatem w pojedynczy zbiór danych zapisany w formacie
Excel, zawierający wyodrębnione treści.
Proces wstępnej obróbki kolekcji dokumentów tekstowych zapisanych na dysku
lokalnym przeprowadzono w środowisku RapidMiner. Ze względu na strukturę
kolekcji (68 folderów, w których znajdują się kompletne artykuły w formacie
tekstowym) ponownie zastosowano proces iteracyjny. Za pomocą operatorów
udostępnionych przez oprogramowanie RapidMiner wydobyto pożądane informacje
(tytuł i lead) oraz usunięto znaczniki języka HTML i ujednolicono kodowanie.
Uzyskany w ten sposób zbiór wynikowy zapisano w postaci tabeli w pliku programu
Excel. Zbiór danych zawierał 6 atrybutów oraz 2006 obserwacji. Struktura danych
została przedstawiona na rysunku 3. Wśród atrybutów można wyróżnić: numer
wiersza (obserwacji), datę utworzenia dokumentu tekstowego, nazwę dokumentu
tekstowego, klasę kolekcji (jeśli wszystkie dokumenty są traktowane jako jedna
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kolekcja, to istnieje jedna klasa), oczyszczoną treść dokumentu tekstowego (tytuł
i lead) oraz lokalizację dokumentu na dysku lokalnym.
Rysunek nr 3: struktura wstępnie przygotowanych danych

Źródło: opracowanie własne

Oczyszczone teksty poddano transformacji do postaci macierzy TFM. W tym
celu skonfigurowano proces tokenizacji, transformacji i filtracji tokenów
z wykorzystaniem stop-listy. Stemming nie został przeprowadzony ze względu na
ograniczenie oprogramowania (brak stemmera dla języka polskiego). Wektor
atrybutów opisujący dany dokument utworzono wykorzystując reprezentację TFIDF. Po uruchomieniu procesu transformacji otrzymano dwa zbiory wynikowe: listę
słów oraz zbiór wektorów.
Fragment uporządkowanej listy wyodrębnionych słów przedstawiono na
rysunku 4. Najczęściej występującym był wyraz „policjanci”, słowo to wystąpiło 1356
razy w 1145 artykułach.
Rysunek nr 4: lista najczęściej występujących słów w zbiorze wynikowym procesu
transformacji

Źródło: opracowanie własne

Drugi zbiór wynikowy miał postać macierzy złożonej z 12601 atrybutów
(termów) oraz 2006 obserwacji. Każdy dokument z pozyskanej wcześniej kolekcji
artykułów został opisany przez wektor wag poszczególnych słów kluczowych.
Uzyskana macierz była bardzo rzadka. Ponieważ liczba cech znacząco wpływa na
czas obliczeń oczyszczono dane poprzez usunięcie wyrazów nieistotnych. Ustalono
procentowy udział krotności występowania danego słowa w zbiorze dokumentów –
zignorowano słowa, które występują w mniej niż 1% dokumentów lub więcej niż 50%
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(jeżeli słowo występuje w dużej ilości dokumentów to nie różnicuje ich, a zatem nie
ma istotnego znaczenia w zbiorze atrybutów). W wyniku redukcji macierzy
utworzono zbiór artykuly zawierający 524 atrybuty o wartościach znormalizowanych
metodą TF-IDF oraz 2006 obserwacji, gotowy do dalszego przetwarzania.
Analiza i interpretacja wyników
Grupowanie
(klasteryzacja)
dokumentów tekstowych
jest
jednym
z podstawowych zadań analizy Text Mining. Polega na odnajdowaniu tekstów
o podobnej tematyce w zbiorze dokumentów. Istotą grupowania jest wyznaczenie
klastrów, w których dokumenty są do siebie wzajemnie jak najbardziej podobne, zaś
dokumenty z dwóch różnych klastrów są względem siebie jak najbardziej odmienne.
Celem klasteryzacji jest znalezienie popularnych wzorców, pogrupowanie
podobnych obiektów lub uporządkowanie ich w hierarchicznej strukturze. Liczba
grup oraz sposób w jaki zostają utworzone zależą od przyjętych założeń i użytego
algorytmu. Istnieją różne rodzaje grupowania, zależnie od reprezentacji dokumentu
tekstowego. Używając standardowej reprezentacji modelu wektorowego można
stosować wszystkie metody grupowania z dziedziny eksploracji danych. Ze względu
na jakość i efektywność rozwiązania najpopularniejszy jest algorytm k-średnich oraz
aglomeracyjne grupowanie hierarchiczne.6
Idea algorytmu k-średnich polega na reprezentacji grupy przez centroid, który
jest wektorem będącym średnią arytmetyczną wektorów dokumentów należących
do grupy. Algorytm wymaga podania parametru k – liczby klastrów na jaką mają
zostać podzielone dokumenty. 7 Jego działanie można opisać w następujących
krokach:
1. Wybór w sposób losowy k dokumentów i użycie ich jako centroidy grup. Do
ustalenia liczby klastrów można wykorzystać m.in. indeks Daviesa-Bouldina,
którego niskie wartości wskazują na wewnętrzną spójność grup oraz duże
odległości między ich centroidami.
2. Przypisanie dokumentów do grup zgodnie z ich podobieństwem do
centroidów. Najlepsze rozwiązanie powinno maksymalizować funkcję sumy
podobieństwa dokumentów do centroidów.8
3. Ponowne obliczenie centroidów na podstawie wyznaczonej w punkcie 2
przynależności do grup.
4. Powtarzanie kroków 2 i 3 do momentu gdy przydział dokumentów przestanie
się zmieniać.
Wyniki grupowania zależą od początkowego wyboru centroidów grup, dlatego
mogą różnić się dla kolejnych uruchomień algorytmu.
Klasteryzacja zbioru artykuły
Klasteryzacja zbioru artykuly została przeprowadzona na dwóch poziomach.
Grupowanie pierwszego stopnia wykonano na zbiorze wszystkich obserwacji
(dokumentów). Klasteryzacja drugiego stopnia została przeprowadzona dla
S. Osowski, Metody i narzędzia eksploracji danych. Legionowo 2013, s.279-285
M. Nowakowska, Modelowanie związków między cechami drogi i zagrożeniami ruchu na drogach
zamiejskich. Warszawa 2013, s. 78-81
8
C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schutze, An Introduction to Information Retrieval. Cambridge 2009,
s. 360-365
6
7
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najliczniejszej grupy dokumentów (zidentyfikowanej na poziomie pierwszym) w celu
znalezienia dodatkowych informacji. Grupowanie na obu poziomach wykonano
z wykorzystaniem algorytmu k-średnich. W celu ustalenia liczby grup wykorzystano
indeksy uwzględniające rozproszenie obiektów wewnątrz skupień i odległości
między skupieniami: średnią odległość dokumentów w każdej grupie oraz indeks
Daviesa-Bouldinia.
Wykresy indeksu Daviesa-Bouldinia oraz średniej odległości dokumentów
w grupie dla grupowania pierwszego stopnia przedstawiono na rysunku 5. Wartości
obu indeksów wskazały na istnienie 12 grup.
Rysunek nr 5: wartości indeksu Daviesa-Bouldina i średnia odległość dokumentów dla
różnych wartości parametru k

Źródło: opracowanie własne

W procesie grupowania pierwszego stopnia wykorzystano euklidesową miarę
podobieństwa. Wydzielono 12 tematycznie różnych klastrów. Miara TF-IDF
pozwoliła na wyznaczenie słów kluczowych w poszczególnych grupach oraz
określenie ich tematyki. Przykładowo wartość miary TF-IDF dla atrybutu alkohol
w centroidzie klastra 1 wynosi 0,13, przy czym wartości te dla pozostałych klastrów
były znacznie mniejsze. Zatem słowa kluczowe dla grupy 1 to m.in. alkohol,
kierowca, mandat, odpowie, promila, co przedstawia rysunek 6.
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Rysunek nr 6: słowa kluczowe klastra 1

Źródło: opracowanie własne
Informacje na temat wszystkich wyselekcjonowanych klastrów zostały
zamieszczone w tabeli 1. Najwięcej artykułów opublikowanych na stronie
www.policja.pl z zakresu ruchu drogowego było na temat zdarzeń drogowych
w wyniku pościgu oraz wypadków i kolizji, które były zderzeniami. Grupy te stanowiły
w sumie 32% analizowanych tekstów. Aż 23% procent artykułów odnosiło się do
działań policji związanych z poprawą brd, m.in. szkoleń i kampanii. Stosunkowo
małą objętość kolekcji tekstów (7%) stanowiły artykuły na temat wypadków
z udziałem pieszych oraz wykroczeń drogowych skutkujących jedynie nałożeniem
punktów karnych.
Tabela nr 1: wyniki klasteryzacji pierwszego stopnia zbioru artykuły
Nr
klastra

Liczba
artykułów
w klastrze

Tematyka

Wypadki i kolizje będące zderzeniami. Wakacyjne kontrole
drogowe.
9
325
Wypadki w wyniku pościgów.
10
233
Kontrole drogowe z wykorzystaniem wideorejestratorów.
11
196
Zdarzenia skutkujące zatrzymaniem prawa jazdy.
1
181
Wypadki i kolizje z udziałem osób nietrzeźwych.
0
153
Konkursy, turnieje, szkolenia związane z brd.
5
148
Kampanie prowadzone przez policję.
3
143
Statystyki związane z brd.
7
137
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym.
4
72
Wykroczenia drogowe skutkujące nałożeniem punktów karnych.
8
68
Wypadki z udziałem pieszych.
Działania policji w ramach projektu LIFESAVER.
6
23
Źródło: opracowanie własne
2

326

Grupowanie drugiego stopnia przeprowadzono dla klastra nr 2, który zawierał
326 artykułów dotyczących zderzeń. Wartość indeksu Daviesa-Bouldina i średnia
odległość dokumentów wskazały na istnienie 4 grup. Najwięcej artykułów (115)
trafiło do klastra 2_1. Charakteryzowały go atrybuty autobus i ciężarowy, dla których
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miary TF-IDF w centroidzie tej grupy były większe niż w pozostałych grupach.
Niewiele mniej artykułów (87) znalazło się w klastrze 2_0. Słowem kluczowym grupy
było drzewo. Wartość TF-IDF dla tego słowa w centroidzie klastra 2_0 wyniosła 0,04
(w pozostałych klastrach wartość ta wynosiła odpowiednio 0, 0, 0,02). Grupa 2_2
zawierała 65 artykułów. W centroidzie tej grupy atrybut prędkość miał największą
wartość miary TF-IDF równą 0,1 (w pozostałych klastrach wartość ta wynosiła
odpowiednio 0,05, 0, 0). Grupa 2_3 składała się z 59 artykułów. Charakteryzował ją
atrybut pijany, dla którego wartość TF-IDF w centroidzie wyniosła 0,02
(w pozostałych klastrach 0).
Wnioski
Internet jest obszernym i łatwo dostępnym źródłem tekstów publikowanych
w postaci np. serwisów informacyjnych, portali specjalistycznych, czasopism,
artykułów naukowych, czy stron instytucji. Dane pozyskane z Internetu mogą
stanowić dopełnienie do danych strukturalnych (np. baz lub hurtowni danych),
a zatem mogą być wykorzystywane jako źródło dodatkowych informacji. Ich
pozyskanie i odpowiednie przetworzenie za pomocą technik Text Mining pozwala na
wykorzystanie metod Data Mining do ekstrakcji użytecznej wiedzy. Analizą tekstu
mogą być objęte również internetowe artykuły dotyczące bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W pracy wykonano przetwarzanie takich zasobów pobranych z serwisu
policyjnego www.policja.pl.
Wykonana klasteryzacja publikacji policyjnych pozwoliła na odkrycie struktury
analizowanych danych. Z artykułów pozyskanych z serwisu www.policja.pl wynika,
że najczęściej opisywanym rodzajem wypadków i kolizji były zderzenia.
Klasteryzacja drugiego stopnia ujawniła, że z tymi zdarzeniami były ściśle związane:
samochody ciężarowe i autobusy, uderzenia w drzewo, nadmierna prędkość
i brawura oraz nietrzeźwi kierowcy. Dużą grupę stanowiły artykuły dotyczące
prowadzonych przez policję szkoleń, kampanii, turniejów. Może to świadczyć o tym,
że wykonywane jest wiele działań podnoszących świadomość społeczeństwa
o zagrożeniach na drogach. Zidentyfikowano odrębną, dość liczną grupę
obejmującą artykuły na temat kontroli drogowych z wykorzystaniem
wideorejestratorów, co świadczy o intensywnym działaniu policji na drogach
i automatyzacji rejestracji wykroczeń. Liczna grupa artykułów opisujących zdarzenia
skutkujące zatrzymaniem prawa jazdy może świadczyć o efektywności metod
nadzoru ruchu drogowego.
Przedmiotem przyszłych badań może być eksploracja innych algorytmów
klasteryzacji oraz wpływ wykorzystania metod stemmingu na wyniki grupowania.
Do odkrycia nowej wiedzy może przyczynić się również analiza powiązań między
jednostkami tekstu.
Streszczenie
W pracy opisano badania dotyczące wykorzystania narzędzi do eksploracyjnej
analizy tekstu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono
zastosowania i przebieg analizy Text Mining. Przedmiotem analizy były zagadnienia
brd opisywane przez policję. Przeprowadzono proces pozyskania niestrukturalnych
danych tekstowych dotyczących ruchu drogowego z policyjnej strony internetowej.
Następnie wykonano ujednolicenie kolekcji dokumentów tekstowych oraz ich
klasteryzację. Proces grupowania został przeprowadzony na dwóch poziomach.
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Rezultaty grupowania ujawniły najczęściej opisywane przez policję zagadnienia
związane z brd.
Słowa klucze: text mining, grupowanie danych, eksploracja danych,
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Summary
The subject of the research was the use Text Mining tools in the field of road
safety. The Text Mining process was discussed in the paper. Text documents
on road safety published in the police web service were subject of the analysis. The
process of downloading unstructured text data from the police web site was carried
out. Pre-processing of a collection of text documents and the documents clustering
were conducted. The clustering was carried out at two levels. The results revealed
the most commonly road safety related issues described by the police.
Key words: text mining, data clustering, data mining, road safety
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DURING MERGERS AND ACQUISITIONS

Introduction
The paper treats popular research problems of two areas the impact
of economic conditions on the capital market and the reaction of investors to
information about mergers and acquisitions (M&A). In this article I study abnormal
stock return in Polish capital market in various economic situation. I focus
on transactions conducted in Poland that have been completed over the periods
2003-2007 and 2008-2013. These two periods are particularly interesting because
they represent significantly different conditions in the capital market.
Literature covering M&A’s is very popular but is mainly focused on the
developed markets and is relatively scarce for Central and Eastern Europe. The first
research on mergers and acquisitions was carried out by Mandalker in the mid-70s
of the twentieth century. He analysed 241 cases of mergers that took place on the
NYSE from 1941 to 1962.1 He proved that shareholders had not made profits
on those transactions. His conclusions were based on the cumulative abnormal rate
of return assessed for 40 months after termination of the transaction, which,
depending on the approach, ranged from – 14 to – 26%.
Langetieg extended this analysis of M&A on NYSE of years 1929-1969.2 Using
four alternative research methods, he received very low abnormal rate of return,
ranged from – 22.3 to – 26.15%.
The first studies on financial effects of mergers and acquisitions in the UK
market were conducted by Firth on a sample of 434 completed and 129 uncompleted
transactions on the London Stock Exchange. 3 He analysed transactions made
between 1969 and 1975. Firth received positive values of the cumulative extra rates
of return for the companies being acquired and negative values for acquirers. He
concluded that mainly shareholders of companies being acquired make profits
on M&A.
Jensen and Ruback who made a research review revealing that transactions
are mostly beneficial to shareholders of acquired companies. However, shareholders
of companies being acquirers generally did not make loss on a deal.
Asquith was the first one who analysed daily data. 4 The research sample
covered 196 completed and 87 uncompleted transactions between 1962 and 1976

G. Mandelker, Risk and return: The case of merging firms (w:) “Journal of Financial Economics”. 1974,
vol. 1
2
T. C. Langetieg, An application of a three-factor performance index to measure stockholder gains from
merger (w:) “Journal of Financial Economics”, vol. 6
3
M. C. Jensen, R. S. Ruback, The Market For Corporate Control. The Scientific Evidence (w:) “Journal
of Financial Economics”. 1983, vol. 11
4
P. Asquith, Mergers bids uncertainty, and stockholder returns (w:) “Journal of Financial Economics”.
1983, vol. 11
1
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on NYSE and AMEX. Despite the use of different parameters in the model, results
were similar to the previous ones – mainly shareholders of acquired companies
made profits on transactions (approximately 20% cumulative abnormal rate of return,
with 2% for the acquiring company).
Later findings of Jarrell et al. who analysed 405 offers from the US market
covered similar result to previous research, that is: shareholders of acquired
companies make an extra 29%, while shareholders of companies being acquirers
make loss of – 0.02% within one month of the termination of transaction. 5
Loderer and Martin analysed 1,298 cases of M&A made in 1966-1986 in which
the company located in one of the US stock exchanges (NYSE or AMEX) acquired
a private company.6 The main conclusion from the research is that mergers and
acquisitions are non-economic processes, which results in negative rates of return
for shareholders. However in the first three years after a transaction cumulative rates
of return were negative, whereas in the first five years, rate of return reached
a positive value.
Mergers and acquisitions were not an attractive subject for research in Central
and Eastern Europe. Low-level of development of capital market was the main
reason of the situation. The majority of economic articles in Poland concerns
technical aspects of carrying out mergers and acquisitions. There are few papers on
financial efficiency of mergers and acquisitions but neither of them touches the
impact of the economic situation on the financial efficiency of M&A. Achievements of
Polish researchers in this field are very poor. Actually, there are only few papers
worth mentioning.
Lewandowski analysed M&A on Polish capital market in 1998-2001.7 He
received abnormal rate of return, ranged from – 9 to 8,5% and concluded that in the
Polish capital market accumulated abnormal rate of return in several days after the
announcement of M&A is gradually decreasing.
Machała analysed 12 cases of M&A announced in 1996-2002 on the WSE.8 He
received positive value of abnormal rate of return for shares of the seller (+35,56%)
and negative for shares of the buyer (-8,59%).
Perepeczko examined 144 cases of the M&A in 1998-2004 and concluded that
mainly shareholders of companies being sold receive abnormal return from 20,67%
to 25,93%.9
In this quantitative research paper, I analyse the stock prices of 52 companies
on the Warsaw Stock Exchange, being parts (targets or buyers) in mergers and
acquisition transactions. Data used in this paper comes from financial portals and
from Deal Watch service. Time series have been divided into two periods, i.e. 20032007 and 2008-2013. Using event analysis methodology, I determined and
compared abnormal rates of return from both periods. The main goal of the paper is

G. A. Jarrell et al., The market for corporate control: The empirical evidence since 1980 (w:) “Journal of
Economic Perspectives”. vol. 2(1)
6
C. Lorderer, K. Martin, Postacquisition performance of acquiring firms (w:) “Financial Management”.
vol. 21
7
M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa 2001
8
R. Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza. Wrocław 2007
9
A. Perepeczko, Fuzje i przejęcia – efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych.
Szczecin 2009
5
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to examine the impact of the economic situation on the abnormal rate of return
on M&A.
I make hypothesis that in Polish capital market significant difference between
the abnormal rates of return on M&A before and after beginning of financial crisis
exists.
The first part of this article is a presentation of current scientific findings in the
analysed research area. Then, there is a theoretical introduction to the event study
method. In the third chapter, author presents the results of calculations and verifies
the hypothesis. In the summary, there is an indication of issues and potential
problems, that can be a starting-point for further research.
Research method and data
In order to verify the hypothesis I applied event study method. An Event study
is a statistical method to assess the impact of an event on the value of a firm. The
basic idea is to find the abnormal return attributable to the event by adjusting for the
return that stems from the price fluctuation of the market as a whole.10
It can be used to elicit the effect of any type of event on the direction
and magnitude of stock price changes, it is very versatile.
The research was conducted in many stages. Firstly, the Sharpe’s capital asset
pricing model was used:
̅𝑴 ,
𝑹𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊 ∙ 𝑹
where:
Ri – return on investment i,
αi – alfa rate for share i,
βi – beta rate for share i,
𝑅̅𝑀 – market portfolio return.
CAPM was used to calculate what normal returns of the affected firm should be
at the day of the event and several days prior and after the event. Thereafter, the
method deducts this 'normal returns' from the 'actual returns' to receive 'abnormal
returns' attributed to the event. The following formula was used:
𝑨𝑹𝒊𝒕 = 𝑹𝒊𝒕 − 𝑬(𝑹𝒊𝒕 ) ,
where:
ARit – abnormal return on share i in period t,
Rit – real return on share i in period t,
E(Rit) – expected return on share i in period t if the event did not happen,
t – day or month according to taken calculations and unit of event window.
In order to study the effect of the event on cumulative abnormal return, which is
counted by the following formula:
𝑇

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑇 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡 ,
𝑡=1

Where:
CARit – cumulative additional return on the share i achieved during observation
period T,
10

R. J. Gilson, B. S. Black, The Law and Finance of Corporate Acquisitions. New York 1995
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T – time of observation,
ARit – additional return on the share i achieved during period t,
And the cumulative average abnormal return for population, which is given by
the equation:
𝑁

1
𝐶𝐴𝐴𝑅 = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑇 ,
𝑁
𝑖=1

Where:
CAAR – average cumulative abnormal return,
N –number of companies,
CARiT – cumulative abnormal return on the share i achieved during observation
period T.
The research focused only on companies rated on Warsaw Stock Exchange
The tables below show companies chosen for the research, divided in two timelines:
- 2003-2007:
- bull market,
- WIG raised from 14 378,11 (12.2003) to 55 060,77 (12.2007),
- 2008-2013:
- bear market and stagnant market,
- WIG dropped from 55 060,77 (01.2008) to 23 232,40 (03.2008) and then
raised to 45 996,81 (12.2013).
Gained data show also the transaction value in USD, form of transaction and
the date of publishing. All of the analysed data come from ratings published by the
WSE, and the technical information concerning specific transactions comes from
DealWatch data basis.
Table No. 1: transaction taken in 2003-2007
Date of
publishing
06.05.2003
20.06.2003
15.01.2004

27.07.2004
07.12.2004
24.08.2005
06.04.2006
26.05.2006
29.05.2006
27.10.2006
21.12.2006
18.02.2007

Target
Stomil-Olsztyn
BPH PBK
Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta SA
Orange Polska SA
Polfa Kutno
Esso
Jelfa
Mazeikiu Nafta
Grupa Onet.pl SA
Grupa RMF
(Broker FM)
Fadesa Prokom Polska
Polmos Białystok

Type of
transaction
Acquisition
Acquisition
Acquisition

Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition

Acquirer
Michelin
Bank Austria
Creditanstalt
KBC Group

France Telecom
Ivax
Grupa Lotos SA
Sanitas
PKN Orlen SA
TVN SA
Bauer Media
Group
Polnord SA
Carey Agri

Value
(bln USD)
92,7
511
123

2680
150,48
84,39
341,63
1124
355,39
136,43
42,8
87,77
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09.03.2007
28.03.2007
22.05.2007

01.07.2007
14.07.2007
17.08.2007
29.09.2007
11.09.2007
22.11.2007
04.12.2007

BioPartners Holding
Energomontaz-Polnoc
SA
ABC Data SA; ABC
Data s.r.o.; Actebis
Computer
Huta Bankowa
JC Auto
Praterm
Prokom Software
Opoczno
Sodawerk Stassfurt
GmbH
Interia.pl

Acquisition
Acquisition

Bioton SA
Polimex-Mostostal
SA
MCI
ManagementSA

77,91
69

Acquisition
Merger
Acquisition
Merger
Merger
Acquisition

Alchemia SA
Inter Cars SA
Dalkia Polska
Asseco Poland SA
Cersanit
Ciech SA

83,81
93,93
210
217,66
109,95
111,22

Acquisition

Bauer Media
Group
Bomi SA

147,34

Acquisition

11.12.2007
Rabat Service
Acquisition
Source: own elaboration based on DealWatch data

69,19

101,35

Table No. 1: transaction taken in 2008-2013
Date of
publishing
05.05.2008
22.09.2008
01.04.2009

W. Kruk
Artman
Pekaes SA

Type of
transaction
Acquisition
Acquisition
Acquisition

30.06.2009
22.12.2009
26.02.2010
11.03.2010
16.03.2010
16.03.2010
16.06.2010

Pol-Aqua SA
Optopol Technology
Hyperion SA
eCard S.A.
Pemug SA
CenterNET
Karen Notebook SA

Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition

29.06.2010
10.09.2010

ZAK SA
BZ WBK SA

Acquisition
Acquisition

23.03.2011
01.06.2011

Acquisition
Acquisition
Acquisition

Grupa Azoty SA

208,94

06.12.2011

Kazar Footwear
Elektrocieplownia
Bialystok SA
Zaklady Chemiczne
Police SA
Quadra FNX Mining Ltd

Vistula Group SA
LPP SA
Kulczyk
Investments SA
Dragados
Canon
Aster
TF SKOK
TDJ SA
Mediatel SA
Texass Ranch
Company; private
investor
Grupa Azoty SA
Banco Santander
SA
Gino Rossi SA
Enea SA

Acquisition

2823,69

28.02.2012

Kredyt Bank SA

Merger

KGHM Polska
Miedz SA
BZ WBK SA;
Banco Santander
SA

15.06.2011

Target

Acquirer

Value
(bln USD)
137,49
132,72
57,08
163,63
83,64
18,8
6,67
14,62
92,25
122,61

48,07
3781,04
69,78
145,03

1376,22
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12.03.2012
20.08.2012
28.11.2012
11.01.2013

Ipla online film service
Acquisition
Cyfrowy Polsat SA
Petrolot
Acquisition
PKN Orlen SA
AQ-Tech Sp. z o.o.
Acquisition
Integer.pl SA
Zaklady Azotowe
Acquisition
Grupa Azoty SA
Pulawy SA
13.06.2013
Nordea Bank Polska
Acquisition
PKO BP SA
SA
08.08.2013
ACP Pharma SA
Acquisition
Neuca SA
05.12.2013
BGŻ SA
Acquisition
BNP Paribas SA
Source: own elaboration based on DealWatch data

48,11
92,41
13,64
601,92
818,91
136,42
1400

It is important to take into account that the dominant is acquisition, which
part in total reaches 90%. During every period, total value of analysed
transactions amounted to 2,5 billion USD.
Results
The results given for particular periods are presented in the table 18 and 19,
respectively for 2003-2007 and 2008 – 2013. For all the calculations daily
logarithmic returns were used. Applying this methodology above, abnormal
returns in the day of the event and cumulative abnormal return for 5 and 10
days after publishing the transactions were stated.
Table No. 3: cumulative abnormal returns in 2003-2007
Acquirer 2003-2007
AR1
CAR5
(%)
(%)
PKN Orlen
-1,20
1,84
SA
TVN SA
-2,47
2,27

CAR10
(%)
0,12
2,75

Asseco
Poland SA
Ciech SA

0,31

4,01

9,26

2,90

5,75

5,21

Cersanit

-0,44

-5,02

-3,27

Bomi SA

0,46

12,71

Inter Cars
SA
Grupa Lotos
SA
Alchemia SA

4,51

Target 2003-2007
AR1
CAR5
(%)
(%)
Orange
0,25
-0,88
Polska SA
BPH PBK
-0,81
0,77
Grupa
Onet.pl SA
Jelfa

CAR10
(%)
-1,42
3,61

1,99

13,72

15,46

-0,90

0,38

3,36

-1,26

0,97

0,56

9,60

Prokom
Software
Praterm

11,83

10,84

13,30

-0,36

-15,03

Polfa Kutno

-2,90

5,22

2,89

0,34

0,22

6,09

Interia.pl

15,82

14,18

18,91

1,44

1,46

1,25

Grupa RMF

0,16

-18,53

-20,74

Bioton SA

2,39

6,14

11,72

0,12

-1,05

-1,51

MCI
Management
SA
PolimexMostostal
SA

-6,96

2,78

-1,98

TUiR Warta
SA
Opoczno

-4,32

-5,93

-5,15

2,61

10,42

14,07

-0,93

0,54

-0,80

StomilOlsztyn
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Polnord SA

-3,30

9,04

1,83

CAAR

0,05

3,94

3,20

Polmos
Białystok
CAAR

-0,53

-1,48

-0,61

1,43

1,44

2,14

Source: own elaboration
Table No. 4: cumulative abnormal returns in 2008-2013
Acquirer 2008-2013

Target 2008-2013

AR1
(%)
-5,53

CAR5
(%)
-0,96

CAR10
(%)
-13,13

BZ WBK SA

AR1
(%)
-0,59

CAR5
(%)
7,50

CAR10
(%)
7,97

-0,28

0,56

-0,76

BGŻ SA

6,74

5,71

6,54

Enea SA

0,02

-1,25

-1,99

16,18

19,39

19,45

1,41

2,84

-4,68

25,76

23,78

29,69

4,36

3,54

1,89

0,74

-4,84

-5,72

LPP SA

1,63

5,86

9,25

-1,01

-9,62

-19,92

PKN Orlen
SA
Mediatel SA

-1,27

0,12

3,96

Kredyt Bank
SA
Nordea Bank
Polska SA
Z.A. Puławy
SA
Z.C. Police
SA
Pol-Aqua SA

Vistula Group
SA
Neuca SA

6,90

4,48

6,09

8,11

13,77

12,76

W. Kruk

3,76

6,40

11,99

Gino Rossi
SA

-1,41

1,02

-2,69

-1,52

111,55

110,71

Cyfrowy
Polsat SA
Grupa Azoty
SA
Integer.pl SA

0,28

1,79

3,16

20,25

20,05

19,77

4,30

3,11

5,85

Karen
Notebook
S.A.
Optopol
Technology
Pekaes SA

-3,26

8,76

5,19

0,23

9,53

7,63

Hyperion SA

14,93

13,52

4,79

Pemug SA
eCard S.A.

0,36
0,00

-0,21
4,59

0,05
0,63

CAAR

6,37

15,08

14,09

KGHM
Polska Miedz
SA
(PKO BP) SA

CAAR

0,99

3,33

1,77

Source: own elaboration

Analysing tables 18 and 19, it can be noticed that:
- In most cases, in the day of publishing transaction, abnormal returns came
between – 5% and +5%.
- High abnormal returns (above 10% in the day of publishing transaction)
came only with foreclosed companies, especially high (above 20%) only for
2008 – 2013.
- Most of all the analysed transaction were lost by MCI Management
shareholders – almost 7% in the day of publishing transaction, most of
transactions were gained by Nordea Bank Polska – over 25%.
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- Results of events analysis, in every group of four, include wide range of
returns in the day of publishing transaction, where the spread of acquiring
companies amounts to 12,5 p.p. in average, and 24,5 p.p. for the foreclosed
ones.
Comparing two analysed periods, 2003-2007 and 2008-2013, there have been
decidedly high average abnormal returns in 2008-2013, respectively from 1,43% to
6,37% for the first day of information. The difference is even higher in case of
cumulative abnormal return for 5 and 10 days after publishing transaction. At the
same time the average cumulative abnormal return for 10 days is lower by almost
1 p.p. It can tell that the effect of the event is drained between 5 and 10 day after
publishing transaction. The similar relation can be found in 3 of 4 analysed groups.
Taking into account all the data, we can conclude that the economic situation
has an impact on the abnormal rate of return on M&A placed on the WSE.
The research hypothesis was verified positively – in Polish capital market exists
significant difference between the abnormal rates of return on M&A before and after
beginning of financial crisis. The goal of the article was achieved.
Conclusion
The results lead to many interesting conclusions. First of all, it has to be taken
into account that high abnormal returns (over 10%) in the day of publishing
transaction appear only in case of target of the transaction. More likely appears to
be in both, the day of publishing merger and publishing the acquisition. At the same
time, transaction acquirers did not lose in most of cases. This shape of cumulative
abnormal returns is compatible with most of domestic and foreign research and
confirms that the mechanisms applied in more developed countries reflect the
Warsaw one.
Significant difference in gaining abnormal return by investors can result from
many factors, such as behavioural causes, which influence investors. At the time of
bull market, the companies are for the most part undervalued, and the returns
reached on the market are very low, even negative. The appearance of strong
incentive to raise the value of particular company, which is for example the
information about merger or acquisition, leads to breaking with apathy of particular
company’s turns. There is a strong cause for raising the value of the company
foreclosed after the transaction. During decline in the market, an aversion for market
risk grows. If acquirer shows either way, even after such a hard time on market, this
can imply that the goal of acquisition is viable and transaction is perspective, or the
acquirer has repair plan which will help to get back the return on investment.
The solution recommended in the future would be to repeat the study using the
indicators of investors sentiment. Mergers and acquisitions in the context of investor
sentiment can be a starting-point for further research.
Streszczenie
Celem opracowania jest ukazanie wpływu sytuacji ekonomicznej na efekty
przeprowadzanych na polskim rynku kapitałowym fuzji i przejęć. Wykorzystując
analizę zdarzeń, podjęto próbę zidentyfikowania różnicy w wartości kreowanej
podczas transakcji w okresie dobrej i złej koniunktury. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzono, iż w obu przypadkach zyskują przede wszystkim
akcjonariusze spółek przejmowanych, co jest zgodne z dotychczasowymi wynikami
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badań krajowych i zagranicznych. Ponadto zauważono, iż w okresie gorszej
koniunktury w przypadku firmy będącej celem przejęcia osiągane są istotnie wyższe
nadzwyczajne dodatkowe stopy zwrotu. Istotne znacznie w tym zakresie mogą mieć
czynniki behawioralne.
Słowa klucze: fuzje, przejęcia, analiza zdarzeń, koniunktura gospodarcza
Summary
The aim of the paper is to examine impact of the economic situation on the M&A
on Polish capital market. The event study method is used to identify the difference
in value creating in transaction on bear and bull market. Based on these results,
it was found that in both cases gain mostly shareholders of the acquired companies,
which is consistent with previous domestic and foreign research. In addition, it was
noted that during downturns in case of a company being a target of a takeover there
is a significantly higher abnormal rate of return. It could be caused by behavioral
factors.
Key words: mergers, acquisitions, event study, economic situation
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Józef W JERMACZ
Zbigniew SERAFIN
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU
SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ
Odkrywanie złożonej natury psychologicznej skutków klęsk
i katastrof jest bardzo trudne i długotrwałe.
Autorzy

Wstęp
Punktem wyjścia dla naszych rozważań o problematyce wsparcia
psychologicznego w zarządzaniu sytuacją kryzysową jest rozumienie pojęcia
samego kryzysu.
Kryzys jak podaje słownik języka polskiego, to sytuacja niekorzystna dla kogoś
lub czegoś. Natomiast sytuacja kryzysowa, to gwałtowna i niekorzystna zmiana.
Słowo „kryzys” wywodzi się z języka greckiego krino, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie
pod wpływem czasu.
Z kolei „kryzys” w języku angielskim przedstawia takie parametry jak:
– urazowość,
– subiektywne konsekwencję urazu w postaci negatywnych przeżyć, urazu,
stresu, bólu i załamania,
– przezywanie trudnego do samodzielnego pokonania emocjonalnego
zdarzenia, które wywołuje utratę równowagi życiowej i stan załamania oraz
uczucia traumy.1
W
świetle
przytoczonych
parametrów
charakteryzujących
kryzys
w przytoczonym ujęciu można stwierdzić, że jest to bardzo trudny okres w życiu
każdego człowieka będącego w sytuacji kryzysowej i wywołuje w jego życiu utratę
równowagi życiowej, chaos oraz stan załamania.
Dla podkreślenia społecznego charakteru kryzysu można przytoczyć inną
definicję występującą w literaturze przedmiotowej. W takim ujęciu przez sytuację
kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wpływającą
znacznie na ograniczenie w działaniu właściwych organów administracji publicznej
ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.
W opinii E. Nowaka, który stwierdza, że: ”To sytuacja będąca następstwem
zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa państwa jednak w takim stopniu, że użyte
środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają
wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art.228
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej”.2
Tytuł niniejszej publikacji został przez autorów w pełni przemyślany
i zamierzony w celu uzyskania w aspekcie funkcjonalnym omawianych zagadnień
Por. Pietras, E. Pałka, Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu
drogowego – Wybrane problemy. s.43
2
Por. E. Nowak, Zarządzanie logistyką. 2009, s.100-113
1
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związanych z problematyką wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacją
kryzysową.
Zarządzanie sytuacją kryzysową w aspekcie funkcjonalnym
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia zarządzania
sytuacją kryzysową w aspekcie funkcjonalnym, zwracając szczególną uwagę na
sposób działania organizacji przez pryzmat współdziałania zaangażowanych służb
i zespołów ludzkich oraz wszelkich zasobów w celu osiągnięcia zaplanowanych do
realizacji celów w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007
r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 nr 89 poz.590),art.3, par.4, który ujmuje
planowanie cywilne jako całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na
celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego.
Na podstawie analizy pojęcia sytuacji kryzysowej i porównania go z pojęciem
zarządzania, stosunkowo łatwo jest określić charakterystykę zarządzania w sytuacji
kryzysowej. Z tego porównania wynika, że zarządzanie w sytuacji kryzysowej
charakteryzuje się:
– ograniczonym czasem na działania (szczególnie jako reakcja na sytuację
kryzysową;
– niepewnością decyzji – trudno prognozować skutki działań;
– działaniem w stanie zagrożenia;
– brakiem lub nadmiarem sprzecznych informacji (tzw. chaos informacyjny);
– skróconym procesem decyzyjnym.3
Zarządzanie kryzysowe nie powinno być jednak tylko i wyłącznie kojarzone
z działaniami w fazie kryzysu, czy wspomnianej już sytuacji kryzysowej. Taki pogląd
często jest wyrażany, szczególnie w ujęciu potocznym. Dlatego zasadnym wydaje
się stwierdzenie, iż zarządzanie kryzysowe powinno być opisywane jako proces
obejmujący cztery zasadnicze, wymienione już funkcje realizowane cykliczne
w aspekcie planowania cywilnego, które nie odbiegają swoim charakterem od
klasycznego ujęcia zarządzania.4
Zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym zadania planowania
cywilnego obejmują:
– przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;
– przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;
– przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań
ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
– utrzymanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;
– przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia
funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
– zapewnienie spójności pomiędzy planami zarządzania kryzysowego
a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy
administracji publicznej.5
Na wykonanie tak określonych zadania niezbędny jest określony czas,
D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działanie odpowiedzialnych organów
i podmiotów. s. 5
4
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2007
nr 89 poz.590), art.3, par.4, planowanie cywilne jest całokształtem przedsięwzięć organizacyjnych
mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego.
5
Ibidem, art. 4, pkt 1
3
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odpowiedzialne organy, które mogą decydować w swoim rejonie odpowiedzialności
o realizowanych przedsięwzięciach oraz siły i środki (np. służby, straże, jednostki
organizacyjne, elementy administracji zespolonej lub jednostki pomocnicze) mogące
realizować decyzje organów. Tylko w fazie reagowania, zarządzanie kryzysowe jest
działaniem dynamicznym, gdzie sytuacja może stać się trudna do prognozowania.
Zasadniczą cechą zarządzania kryzysowego, wyróżniającą je spośród innych
rodzajów
zarządzania
realizowanych
w
biznesie,
gospodarce,
czy
przedsiębiorstwach jest cel działania. Zasadniczym celem sprawnego zarządzania
we wspomnianych organizacjach jest rozwój opisywany poprzez zysk i uzyskanie
przewagi nad konkurencją. Zasadniczy celem zarządzania kryzysowego jest
zapewnienie bezpieczeństwa ludności a co się z tym wiąże stworzenie warunków
wszelkim podmiotom na określonym obszarze do rozwoju, uzyskanie „przewagi” nad
zagrożeniami.6
W opinii J. Penca, który stwierdza, że: „W ujęciu systemowym zarządzanie jest
wykorzystaniem wszystkich zasobów organizacji skupionych w cztery zasadnicze
podsystemy zasoby ludzkie, technologie, struktury organizacyjne oraz cele.”7
Podsystem kierowania w systemie zarządzania kryzysowego w świetle
ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Na podstawie dotychczasowych rozważań można zatem przyjąć, że organy
zarządzające tworzą podsystem kierowania w systemie zarządzania kryzysowego,
którego podstawą prawną jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Funkcjonują one
na odpowiednim poziomie, przypisanym do podziału administracyjnego kraju
(gmina, powiat, województwo, poziom centralny), organizując odpowiednie działania
na swoim terenie lub w przypadku ministerstw w poszczególnych działach
administracji rządowej. Podsystem ten koordynuje działanie elementów
wykonawczych, również przypisanych do odpowiedniego poziomu administracji
rządowej lub samorządowej, które jednocześnie mogą prowadzić działania
autonomicznie, w przypadku, jeżeli środki którymi dysponują są wystarczające
w określonej sytuacji kryzysowej oraz nie jest wymagane użycie dodatkowych sił
i środków lub nadzwyczajna koordynacja działań. Wszystkie instytucje zarządzające
sytuacja kryzysową posiadają własne organy kierowania, odpowiedzialne między
innymi za utrzymanie ich w gotowości do podjęcia działań w każdej chwili. Do tych
instytucji należą: straż pożarna, tworząca krajowy system ratowniczo-gaśniczy.8
.Por. D. Majchrzak, Zarządzanie...op. cit, s. 6
Por. J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości, Twórcze kierowanie firmą. Kraków 1998, s. 25
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) funkcjonuje na podstawie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;
2) ratownictwo techniczne;
3) ratownictwo chemiczne;
4) ratownictwo ekologiczne;
5) ratownictwo medyczne;
6) współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) oraz systemem powiadamiania ratunkowego, art. 14 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.).
PSP organizuje stanowiska kierowania:
 powiatowe stanowisko kierowania
 wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa
6
7
8
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(KSRG), państwowy system ratownictwa medycznego (PSRM), służby utrzymania
porządku publicznego (policja, straż miejska), inspekcje funkcjonujące w ramach
administracji. zespolonej i niezespolonej, urzędy centralne, siły zbrojne RP, podmioty
gospodarcze, jednostki organizacyjne powiatów i gmin (np. straż miejska, ośrodki
pomocy społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa komunalne, itp.) a także organizacje
pozarządowe. Ważnym czynnikiem spajającym KSRG oraz PSRM a także
w wybranych przypadkach Policję są centra powiadamiania ratunkowego (CPR),
utworzone na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej,9 którego działalność
powinna być obecna na terenie co najmniej jednego powiatu lub miasta, na
obszarze, którego wykonywane są zadania centrum powiadamiania ratunkowego.
Centra stanowią element systemu powiadamiania ratunkowego, tworzone przez
wojewodę przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Wszystkie wymienione
instytucje zarządzające sytuacją kryzysową, realizują czynności związane z ich
statutowym funkcjonowaniem, zapobiegając i wykorzystując swoje właściwości
w przypadku zdarzeń losowych, katastrof, sytuacji kryzysowych i kryzysów.
Starosta organizuje również powiatowe centrum zarządzania kryzysowego
(PCZK), które może działać w starostwie w trybie dwudziestoczterogodzinnym
i pozyskiwać z różnych źródeł, w tym od wojewódzkiego centrum zarządzania
kryzysowego (WCZK), informację alarmując członków ZZK i starostę w przypadku
wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, która wykracza poza
rutynowe działanie służb, tworzą swoisty podsystem wykonawczy, gdzie służby takie
jak Policja, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, elementy tworzące
Państwowy System Ratownictwa Medycznego, System Powiadamiania
Ratunkowego, organy administracji – Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynarii,
Inspekcja Nadzóru Budowlanego, Inspekcja Pracy oraz organy samorządowe
wojewódzkie w postaci Zarządu Melioracji, a także inne niezespolone
np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Straż Leśna, oddziały Straży
Granicznej, służby komunalne, formacje OC, organizacje pozarządowe i inne w
zależności od charakterystyki powiatu, tworzą powiatowy podsystem wykonawczy
zarządzania kryzysowego.
Reasumując przedstawione treści, biorąc pod uwagę zarówno akty prawne
oraz funkcjonalne podejście można zatem przyjąć, że system zarządzania
 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
PSP dysponuje siłami i środkami KSR-G na obszarze powiatów, województw i kraju. Podmiotami KSR-G
są: jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, jednostki OSP, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby
ratownicze, TOPR, szpitale MSWiA, specjaliści krajowi z różnych dziedzin ratownictwa.
9
Wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego – wspólne stanowisko kierowania, w skład którego
wchodzą:
1) stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
2) stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
3) centra powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne stanowiska kierowania, w skład
których wchodzą:
a) stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
b) dyspozytorzy medyczni zatrudnieni przez dysponentów jednostek określonych w ustawie z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, funkcjonujących na terenie działania
centrum powiadamiania ratunkowego;
c) pozostałe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej;
d) stanowiska kierowania Policji obsługujące numery alarmowe, w zakresie określonym w ustawie z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.3, art. 14 a ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351).
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kryzysowego jest to stworzony przez władzę wszystkich szczebli na mocy
obowiązujących aktów prawnych złożony układ składający się z organów
państwowych, wyspecjalizowanych jednostek sektora publicznego i prywatnego
oraz obywateli, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa, skuteczne przeciwdziałanie wszelkiego typu niebezpieczeństwom,
a w sytuacjach kryzysowych powrót do stanu pierwotnego w jak najkrótszym czasie,
przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków.
Objawy psychologiczne wynikające z zaistniałej sytuacji kryzysowej
W psychologii najczęściej mówi się o dwóch rodzajach kryzysów:
 kryzysach rozwojowych jako nieodłącznej części życia każdego człowieka,
zawsze wymagających zmiany ról i zadań np. rozpoczęcie/zakończenie
szkoły, rozpoczęcie/zakończenie pracy, zawarcie związku małżeńskiego,
urodzenie dziecka itp.
 kryzysach sytuacyjnych (traumatycznych) wywołanych najczęściej przez
nagłe, niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają
bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu, a nawet życiu. Wydarzenia,
które mogą spowodować tego rodzaju kryzys to:śmierć bliskiej osoby,
zdrada, gwałt, wypadek komunikacyjny, powódź, walka zbrojna, akt
terrorystyczny, poważna choroba somatyczna, inwalidztwo, przemoc
w rodzinie.
Kryzysy dzielimy również na:
1) Ostre (przebiegające gwałtownie zaraz po wydarzeniu do kilku tygodni).
2) Chroniczne (trwające powyżej kilku tygodni) do których dochodzi, gdy osoba
wycofała się lub zastosowała patologiczne rozwiązania bądź zatrzymała się
w fazie reakcji emocjonalnej.10
Sytuacja kryzysowa w aspekcie psychologicznym charakteryzuje się
szczególną dynamiką zmian. W krótkim czasie w środowisku człowieka zachodzą
burzliwe przemiany stwarzające nową sytuację, która najczęściej zaskakuje go
nagle i rozwija się gwałtownie. Wielość i intensywność działających bodźców
wywiera istotny wpływ na zachowania ludzi.
Do psychologicznych objawów kryzysu można zaliczyć:
1) Na płaszczyźnie winy i klęski, bezradność i poczucie beznadziejności,
niepokój o przyszłość, zaprzeczanie, zmęczenie, brak poczucia
bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, wściekłość, otępienie,
niepewność, panika, depresja, frustracja, oszołomienie.
2) Na płaszczyźnie zachowania: niezdolność do podejmowania typowych
aktywności, zmiany aktywności, zwiększenie zależności od otoczenia,
intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i patologicznych (alkohol,
narkotyki), wybuchy gniewu, poddenerwowanie, reakcje histeryczne,
osłabione reakcje, zmiana w sposobie komunikowania się, płacz,
pobudzenie ruchowe..
3) Na płaszczyźnie biofizjologicznej: pocenie się, biegunka, wymioty, bóle,
wysypki, problemy z oddychaniem, podatność na zmęczenie, utrata apetytu,
zaburzenia snu.
4) Na płaszczyźnie poznawczej: utrata zwykłej zdolności rozwiązywania
10

Por. J. Rucińska-Cyran, Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowej, www.edukacja.edus.pl
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problemów i podejmowania decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego
myślenia, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentracją, koszmary senne.
W czasie sytuacji kryzysowej i bezpośrednio po niej mogą pojawić się
następujące reakcje:
 zjawiska rozszczepienia (depersonalizacja, derealizacja, amnezja),
 wtręty myślowe (intensywne, wyraziste wspomnienia, sny koszmarne,
natrętne odtwarzanie wydarzeń),
 unikanie ludzi izolowanie się,
 pobudzenie,
 niepokój,
 depresja,
 nadużywanie alkoholu, leków,
 zaburzenia
psychotyczne
(halucynacje,
dziwaczne
interpretacje,
wyobrażenia).11
Objawy kryzysu chronicznego: brak umiejętności radzenia sobie, bierność,
bezradność, brak motywacji do zmiany, skłonność do wycofywania się, pogarszanie
relacji społecznych, lęk przed wysiłkiem i kontaktami, nastrój obniżony, dolegliwości
somatyczne, które trwają pewien czas i pojawiają się w różnych fazach sytuacji
kryzysowej.
Fazy sytuacji kryzysowej w aspekcie psychologicznym
W literaturze psychologicznej Caplan stwierdza, że kryzys psychologiczny trwa
6 tygodni i przebiega w następujących etapach:
1) Etap 1 – pojawia się trudne doświadczenie i człowiek stara się rozwiązać
problem, który pojawił się w związku z tym doświadczeniem dotychczas
stosowanymi metodami. Czuje się zagubiony gdyż stare metody już
zawodzą i nie odnoszą skutku
2) Etap 2 – Napięcie wzrasta i jednostka zaczyna miotać się i metodą prób
i błędów usiłuje rozwiązać sytuację trudną.
3) Etap 3 – Maksymalna mobilizacja energii. Napięcie osiąga już bardzo
wysoki pułap.
4) Etap 4 – Obniżenie napięcia bo np. problem został już rozwiązany, albo
rezygnacja i występuje duże wyczerpanie fizyczne i psychiczne niezależnie
od wyniku.
Te 4 fazy nie muszą się rozwinąć, bo problem może zostać rozwiązany na
wcześniejszym etapie. Gdy kryzys nie jest do końca dobrze rozwiązany to może
powrócić. W okresie kryzysu człowiek jest niezwykle wrażliwy i chłonny na pomoc
innych ludzi. W związku z tym, Caplan podzielił kryzysy na rozwojowe i losowe. 12
Człowiek dotknięty kryzysem jest bardzo wrażliwy i chłonny na pomoc innych
ludzi i potrzebuje wsparcia psychologicznego.
Postulowane formy wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacją
kryzysową
W procesie wsparcia psychologicznego w centrum uwagi powinny być dzieci,
które w sytuacji kryzysowej doświadczają tak samo silnych emocji jak dorośli.
11
12

Ibidem, s. 2
Por. Psychologia. XMC.PL, oraz D. G. Myers, Psychologia (Tłum. J. Gilewicz). Gdańsk 2009
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Dysponują jednak mniejszymi umiejętnościami radzenia sobie. Są więc bardziej
podatne na urazy psychiczne. Ponadto doświadczają częściej poczucia
osamotnienia, ponieważ osoby dorosłe nie rozmawiają z nimi. Ważne jest
informowanie dzieci o tym co się dzieje, co dorośli już zrobili i jakie działania planują
podjąć.
Najczęściej w sytuacji kryzysowej – pomocy psychologicznej udzielają nie
profesjonaliści, ale świadkowie i współuczestnicy zdarzeń. Wszelkim takim
działaniom powinno towarzyszyć zrozumienie, współodczuwanie, wysłuchanie
i wspomaganie w uśmierzeniu niepokoju. W szybkim opanowaniu sytuacji
kryzysowej w aspekcie psychologicznym i złagodzeniu skutków urazowych u osób
pomocne mogą być następujące działania:
 Chronić ofiary przed dalszym zagrożeniem i przed dalszym wystawieniem
ich na urazowe przeżycia i bodźce poprzez zorganizowanie im schronienia
w miejscach bezpiecznych (Im mniej zobaczą, usłyszą, odczują, tym lepiej
dla nich i ich ochrony zdrowia psychosomatycznego.
 Łagodnie i stanowczą zarządzać; gdyż ocaleni mogą być oszołomieni,
znajdować się w szoku, doświadczać dysocjacji (rozkojarzenia) o różnym
nasileniu. W miarę możliwości kierować ocalonych jak najdalej od miejsca
katastrofy, jak najdalej od poważnie poszkodowanych i od dalszego
zagrożenia.
 Pozyskać ich zaufanie poprzez reakcje werbalne i niewerbalne pomiędzy
osobą udzielająca wsparcia a ofiarami mogą być bardzo ważnym
elementem pomocy i przyczynić się do szybkiego nawiązania kontaktu
z bliskimi oraz źródłem rzetelnej informacji gdzie mogą otrzymać dodatkową
pomoc.
 W pierwszej kolejności należy zająć się osobami pobudzonymi
i odrętwiałymi, które manifestują przerażenie, wściekłość, rozpacz,
chaotyczne działania. Powinno się jak najszybciej z nimi nawiązać kontakt,
zapewnić
bezpieczeństwo,
wysłuchać
oraz
udzielić
pomocy
w uporządkowaniu myśli i emocji poprzez podanie leków uspakajających.
 Zapewnić im pomoc doraźną – medyczną, psychologiczną poprzez
skontaktowanie z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem i dostęp do
interwencji kryzysowej.
 Panikę wywołują właśnie sytuacje kryzysowe i dlatego ważne jest szybkie
wychwytywanie osób podatnych, celem zapobiegania „ zarażania” tym
stanem innych) jak i tłumu. Dogodną sytuację do jej powstania stwarza
nieoczekiwane zagrożenie bezpieczeństwa znacznej liczby ludzi
znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych. Interwencja kryzysowa
to
metoda
systemowego,
interdyscyplinarnego,
wielowątkowego
oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczająca wszechstronnego
wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialnej, bytowej,
prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej. 13
Reasumując, zagrożenie życia i spokoju, napięcie, niepewność, utrata kontroli
dezorganizują funkcjonowanie społeczne, polityczne, a nawet gospodarcze.
Pamiętajmy, że okoliczności zakłócające ogólne bezpieczeństwo mogą być
gwałtowne, ekstremalnie, naruszające równowagę. Najczęściej zaczyna brakować
13

Por. J. Rucińska-Cyran, Psychologiczne skutki, op. cit., s. 3
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podstawowych środków do życia, takich jak np. żywność. Większość ludzi nie
posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej zakresu wsparcia psychologicznego
i radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach, dlatego też niezbędne jest edukowanie
społeczeństwa odnośnie odpowiedniego zachowania przy wystąpieniu sytuacji
kryzysowej.
Postulowany zakres wsparcia psychologicznego i społecznego
Wszyscy ludzie wielokrotnie w swoim życiu przeżywają sytuacje, które są dla
nich bardzo trudne. Wydarzenia kryzysowe mogą spowodować wystąpienie
poważnych, negatywnych skutków, które będą miały znaczący wpływ na
funkcjonowanie jednostki. Zgodnie z powszechną klasyfikacją zaburzeń
psychicznych pojęcia traumy i sytuacji ekstremalnych, opisują zachwianie
emocjonalne pojawiające się po zdarzeniu trudnym. Doświadczenia wywołane
przykrą, skomplikowaną sytuacją mogą przygnieść swoim ogromnym ciężarem
niemal każdego osobnika. W konsekwencji jest to wielkie zagrożenie dla zdrowia
psychicznego, a także życia danego człowieka. Niestety, w czasie zdarzenia
kryzysowego może dojść do gwałtownych, zagrażających zmian, na przykład śmierć
bliskich osób, utrata swojego mienia. Takie wypadki mają ogromny wpływ na
samopoczucie jednostek. Niektórzy nie potrafią sobie poradzić z tym samodzielnie,
muszą otrzymać odpowiednią pomoc psychologiczną czy psychoterapeutyczną.
Jeśli dane osoby będą uczestnikami wydarzenia nie otrzymają odpowiedniej pomocy
mogą borykać się przez całe życie z negatywnymi konsekwencjami. Ludzie, którzy
przeżyli zdarzenie, mogą doświadczać tzw. triady ocalałych, która polega na
występowaniu bezsenności, koszmarów sennych i wszelkich zaburzeń
psychosomatycznych. W celu uniknięcia takich negatywnych doświadczeń przez
osoby, które brały udział w sytuacji kryzysowej, proponujemy następujący zakres
wsparcia psychologicznego:
 Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna to badanie w czasie, którego doświadczony w tym
zakresie psycholog posługując się testami i innymi technikami psychologicznymi jak:
rozmowa, obserwacja i dokonuje oceny funkcjonowania badanego w jednym lub
kilku zakresach np. osobowość, funkcjonowanie poznawcze, myślenie,
funkcjonowanie emocjonalne itp.
Na proces diagnozy składa się od 2 do 6 wizyt. Pierwsza wizyta to wywiad
psychologiczny i zapoznanie się z problematyką pacjenta. Ostatnia wizyta to
omówienie wyników badania psychologicznego. Czas jednej wizyty od 50 min do
120 min w zależności od rodzaju wykonywanego badania.
Najczęściej na badanie psychologiczne kierowani są poszkodowani przez
lekarza psychiatrę lub neurologa. Bywa też, że kierują inni psychologowie lub
psychoterapeuci. Rzadko zdarza się aby diagnoza była prowadzona na prośbę
badanego, chyba że jest ku temu obiektywny powód. O doborze narzędzi
diagnostycznych decyduje psycholog.
 Grupa wsparcia
Grupę wsparcia tworzą ludzie przeżywający podobne problemy, którzy pragną
dowiedzieć się o sobie więcej oraz zdobyć cenne informacje od współtworzących
grupę na temat tego w jaki sposób my sami jesteśmy postrzegani przez innych.
Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy czują, że nie są sami. Pod
czujnym okiem prowadzących grupę, którzy posiadają wymaganą wiedzę
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i przygotowanie, wspólnymi siłami w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej
życzliwości, uczestnicy dzielą się swoimi problemami, znajdują wsparcie
i oczekiwany rozwój. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń,
akceptacja uczuć i emocji towarzyszącym spotkaniom sprzyja doświadczaniu siebie.
 Rozmowa psychologiczna
Rozmowa psychologiczna ma służyć uzyskaniu konkretnej porady. Celem
rozmowy z psychologiem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania w obszarze
rodzinnym, społecznym lub zawodowym, znalezienie przyczyn powstania
i rozwiązania problemu oraz efektywniejsze wykorzystywanie własnych zasobów.
Poszkodowany w sytuacji kryzysowej, spotyka się z psychologiem w przypadku
zaistnienia potrzeby uzyskania porady. Zazwyczaj odbywa się od jednego do kilku
spotkań.
 Konsultacja psychoteraupetyczna
Celem konsultacji psychoterapeutycznej jest dobranie poszkodowanemu jak
najlepszej formy pomocy. Konsultacja jest obligatoryjna i służy uzyskiwaniu od osoby
zgłaszającej się informacji na temat problemu, z jakim przychodzi, sposobu
dotychczasowego oraz obecnego funkcjonowania. Terapeuta zadaje również
pytania dotyczące ważnych osób, w tym rodziców, opiekunów, którzy mieli wpływ na
kształtowanie się osobowości klienta. Sam wywiad ma charakter terapeutyczny
i często pozwala osobie zgłaszającej się dostrzec pewne prawidłowości w jej
funkcjonowaniu, zauważyć powtarzalność nieadaptacyjnych zachowań, czasami
także odkryć ich źródło. Uporządkowanie przez terapeutę wnoszonych przez klienta
treści pozwala wspólnie ustalić jaka forma pomocy będzie najlepsza w danym
przypadku.
– Terapia czaszkowo-krzyżowa
Została stworzona poprzez rozwinięcie prac amerykańskiego osteopaty –
dr. Williama Shuterlanda we wczesnych latach XX wieku. Shuterland odkrył
nieustający ruch kości głowy oraz obecność rytmów czaszkowo-krzyżowych w całym
ciele. Poprzez wnikliwe badania odkrył, że rytmy te są bezpośrednim
odzwierciedleniem zdrowia, i dają nam tym samym możliwość do pracy z fizycznymi
jak również z bardziej subtelnym aspektami życia. Rytm czaszkowo-krzyżowy
podobnie jak tętno, czy oddech jest warunkiem i oznaką życia ale jest znacznie
trudniej wyczuwalny. Rytm ten związany jest z istnieniem systemu czaszkowokrzyżowego. W jego skład wchodzą opony mózgowo-rdzeniowe, wszystkie kości
czaszki i kręgosłupa aż do kości krzyżowej oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Układ ten
spostrzegany jest jako hydraulicznie zamknięty system przepływu i produkcji płynu
mózgowo-rdzeniowego a jakość jego pracy ma ogromny wpływ na funkcjonowanie
ludzkiego organizmu.
Pod wpływem rozmaitych czynników – urazów, codziennego stresu, traumatycznych
przeżyć dochodzi do zaburzeń i nieprawidłowego przepływu płynu, a co za tym idzie
do powstawania nieprawidłowości w pracy układu nerwowego, hormonalnego,
immunologicznego i innych. Pojawia się zaburzenie równowagi napięciowej
w tkankach całego ciała, co z kolei narusza naturalny przepływ energii i zmusza
organizm do angażowania sił zewnętrznych, aby je skompensować..
Terapia czaszkowo-krzyżowa jest holistyczną metodą pracy z ciałem, bazującą
na "oddechu życia", czyli nieustającym pulsowaniu płynu mózgowo-rdzeniowego
w układzie czaszka – opona twarda – kość krzyżowa. Polega ona na delikatnym
i subtelnym dotyku, który stwarza możliwości do tego, żeby ruch ten odzyskał swoją
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pierwotną siłę. Poprzez złożony układ kości, powięzi i mięśni przenosi się on na
wszystkie struktury ciała.
Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym
i obarczonym chorobami organizmie istnieją mechanizmy kompensacyjne
(np. hologram zdrowia utrwalony w pulsacji Pierwotnego Oddechu Życia), które
można zmobilizować.
Regulacja systemu czaszkowo-krzyżowego jest właśnie impulsem do
wyzwolenia tych wewnętrznych sił organizmu dla utrzymania lub powrotu do
równowagi. Terapia ta daje możliwość pracy z pacjentem w każdym wieku – od
okresu noworodkowego a nawet płodowego aż po wiek podeszły, gdzie kontakt
z chorym bywa utrudniony z uwagi na zmiany organiczne mózgu.
Wskazaniem do zastosowania tej metody leczenia są następujące objawy:
 obniżenie odporności;
 dolegliwości emocjonalne i psychiczne;
– stany pourazowe;
– nerwice;
– stany lękowe;
– chroniczne zmęczenie;
– zaburzenia snu, nastroju i przemęczenie;
– zaburzenia koncentracji i kłopoty z uczeniem się.
Jeśli dane osoby będą uczestnikami wydarzenia nie otrzymają odpowiedniej
pomocy mogą borykać się przez całe życie z negatywnymi konsekwencjami. Ludzie,
którzy przeżyli zdarzenie, mogą doświadczać tzw. triady ocalałych, która polega na
występowaniu bezsenności, koszmarów sennych i wszelkich zaburzeń
psychosomatycznych.14
Reasumując, następstwem stresogennych wydarzeń może być szereg reakcji
traumatycznych na późniejsze wspomnienie przeszłości. Można wymienić tutaj
między innymi lęk paniczny, syndrom problemów emocjonalnych, symptomy
podwyższonego niepokoju czy zespół stresu pourazowego. W takich sytuacjach
nieoceniona jest pomoc psychologiczna, która przy zastosowaniu metod
diagnostycznych określa stan pacjenta. Można tutaj sięgnąć do różnych terapii
i technik, gdyż oferta jest bardzo szeroka. Spotkania z psychologiem pomogą danej
jednostce poradzić sobie z trudnymi emocjami, jak i w powrocie do życia po sytuacji
kryzysowej. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w danym rejonie.
Podczas zdarzenia kryzysowego niezwykle ważna jest pomoc społeczna
umożliwiająca przezwyciężenie trudnych problemów. Wiele osób nie poradzi sobie
z taką sytuacją samodzielnie, a więc jest potrzebna będzie dodatkowa opieka.
Człowiek, który nie posiada środków do życia i stracił cały swój dobytek, nie będzie
w stanie sam sobie pomóc. Głównym zadaniem pomocy społecznej jest
„zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań
zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem”.15 Program pomocowy jest realizowany na zasadzie partnerstwa
organów administracji rządowej, samorządowej oraz różnych organizacji
14
15

Szaleńcy strzelaja w amerykańskich szkołach, www.dziennik.pl/swiat/article28993
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu, Dz.U. Nr 100 (1996) poz. 459, art. 49, p. 1, 2
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społecznych, kościołów, związków wyznaniowych, osób fizycznych i prawnych.
Niektórzy ludzie po przeżyciu poważnego kryzysu, gdzie stracili swój dobytek,
załamują się. Dlatego też dobrym dodatkiem przy staraniu się o pomoc społeczną
jest korzystanie ze spotkań z psychologiem. Często MOPS-y oferują w swoich
usługach wsparcie psychologa. Dzięki takiej kompleksowej opiece ofiara zdarzenia
kryzysowego może odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Aby uzyskać świadczenia
należy zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Natomiast sprawami
pomocowymi zajmuje się Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie
(Tel:(22) 661 12 75).16
Pamiętajmy jednak, że wydarzenie kryzysowe może niestety być zaskoczeniem
nawet dla najlepiej przygotowanego państwa, ale rozsądne myślenie i sprawna
współpraca wszelkich organizacji, administracji służb pozwolą na skuteczne
poradzenie sobie z sytuacją kryzysową.
W niniejszym artykule staraliśmy się przedstawić aktualny stan wiedzy
dotyczącej psychologicznych działań w zarządzaniu sytuacją kryzysową
i postulowany zakres wsparcia psychologicznego, który będzie zawsze ściśle
związany z rodzajem sytuacji kryzysowej i wynikających z niej skutków
psychologicznych i społecznych, które dotyczą osób przebywających w tej sytuacji.
Zakończenie
Sytuacje kryzysowe są nieuniknione, co oznacza, że prędzej czy później każdy
z nas może się w takiej sytuacji znaleźć. Brak stosownej wiedzy i doświadczenia
skutkuje tym, że zatraca się naturalne dążenie do unikania sytuacji trudnych,
w przypadku zagrożenia traci rozsądek i możliwości racjonalnego zachowania
w konkretnej sytuacji. Dlatego też tak istotne jest edukowanie dzieci, młodzieży,
pracowników oraz społeczeństwa lokalnego, jak gmin,powiatów i województw.
Wiedza na temat sytuacji kryzysowych, zasad bezpiecznego zachowania, procedur
postępowania na przykład zachowania w sytuacji ewakuacji (zorganizowane
przemieszczenie ludności), wiedza psychologiczna jest niezbędna. Im bogatszą
wiedzą dysponuje człowiek, o czekających go ewentualnych zdarzeniach, tym
w jego świadomości i wyobraźni mniej „przypadkowości”, tym mniejsze
prawdopodobieństwo wystąpienia lęku, tym większe prawdopodobieństwo
wystąpienia racjonalnego sterowania jego zachowaniami. Istotne jest również
prowadzenie ćwiczeń i treningów tym zakresie, celem formowania czynności
nawykowych (stereotypów działania).
Na podstawie opublikowanych wyników badań i analiz można zaproponować
następujące wnioski, dotyczące usprawnienia przyszłych działań w zakresie
wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacja kryzysową::
1. Na podstawie literatury można stwierdzić, że charakterystyczną cechą
zarządzania kryzysowego, wyróżniającą je spośród innych rodzajów
zarządzania realizowanych w biznesie, gospodarce, czy przedsiębiorstwach
jest cel działania. Głównym celem sprawnego zarządzania
we wspomnianych organizacjach jest rozwój opisywany poprzez zysk
i uzyskanie przewagi nad konkurencją. Zasadniczy celem zarządzania
kryzysowego jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności, a co się z tym
16

R. K. James, B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej – pomoc psychologiczna poprzedzająca
terapię. Warszawa 2005; 8
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

wiąże stworzenie warunków wszelkim podmiotom na określonym obszarze
do rozwoju, uzyskanie „przewagi” nad zagrożeniami.
Na podstawie dotychczasowych, naszych rozważań można zatem przyjąć,
że instytucje zarządzające sytuacją kryzysową tworzą podsystem
kierowania w systemie zarządzania kryzysowego, którego podstawą prawną
jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Funkcjonują one na odpowiednim
poziomie, przypisanym do podziału administracyjnego kraju (gmina, powiat,
województwo, poziom centralny), organizując odpowiednie działania na
swoim terenie lub w przypadku ministerstw w poszczególnych działach
administracji rządowej. Podsystem ten koordynuje działanie elementów
wykonawczych, również przypisanych do odpowiedniego poziomu
administracji rządowej lub samorządowej, które jednocześnie mogą
prowadzić działania autonomicznie, w przypadku, jeżeli środki którymi
dysponują są wystarczające w określonej sytuacji kryzysowej oraz nie jest
wymagane użycie dodatkowych sił i środków lub nadzwyczajna koordynacja
działań.
Nadać większą rangę edukacji dzieci, młodzieży, pracowników oraz
społeczeństwa lokalnego, jak jak gmin,powiatów i województw. Wiedza na
temat sytuacji kryzysowych, zasad bezpiecznego zachowania, procedur
postępowania na przykład. zachowania w sytuacji ewakuacji
(zorganizowane przemieszczenie ludności), wiedza psychologiczna jest
niezbędna. Im bogatszą wiedzą dysponuje człowiek, o czekających go
ewentualnych zdarzeniach, tym w jego świadomości i wyobraźni mniej
„przypadkowości”, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia lęku, tym
większe prawdopodobieństwo wystąpienia racjonalnego sterowania jego
zachowaniami. Istotne jest również prowadzenie ćwiczeń i treningów tym
zakresie, celem formowania czynności nawykowych (stereotypów działa
praktycznym aspektom wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacją
kryzysową;
Istotne naszym zdaniem jest również prowadzenie ćwiczeń i treningów tym
zakresie, celem formowania czynności nawykowych (stereotypów działań
praktycznym aspektom wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacją
kryzysową.
Doświadczenia wywołane przykrą, skomplikowaną sytuacją mogą
przygnieść swoim ogromnym ciężarem niemal każdego osobnika.
W konsekwencji jest to wielkie zagrożenie dla zdrowia psychicznego,
a także życia danego człowieka.
W czasie zdarzenia kryzysowego może dojść do gwałtownych,
zagrażających zmian, na przykład śmierć bliskich osób, utrata swojego
mienia. Takie wypadki mają ogromny wpływ na samopoczucie jednostek.
Niektórzy nie potrafią sobie poradzić z tym samodzielnie, muszą otrzymać
odpowiednią pomoc psychologiczną i wsparcie społeczne w formie działań
pomocowych świadczonych przez funkcjonujące struktury w świetle ustawy
o pomocy społecznej.
Ważnym zadaniem w procesie zarządzania sytuacją kryzysową jest
zapewnienie osobom poszkodowanym pomocy doraźnej medycznej,
psychologicznej poprzez skontaktowanie ich z lekarzem, pielęgniarką,
psychologiem i dostęp do interwencji kryzysowej.
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8. W zakresie wsparcia psychologicznego ważnym zagadnienie jest udzielenie
pomocy psychologicznej, czy psychoterapeutycznej jednostkom, które
przeżyły zdarzenie kryzysowe i doznały tzw triady ocalałych, którą cechuje
występowanie bezsenności, koszmarów sennych i poważnych zaburzeń
psychosomatycznych. W celu wyleczenia i uniknięcia takich negatywnych
doświadczeń przez osoby, które brały udział w sytuacji kryzysowej,
proponujemy następujący zakres wsparcia psychologicznego:
 dobra diagnoza psychologiczna;
 rozmowa psychologiczna;
 grupa wsparcia osób o podobnych doświadczeniach;
 Terapia Czaszkowo-krzyżowa;
 Konsultacja psychoteraupetyczna.
Streszczenie
W artykule podjęta została próba przedstawienia problematyki wsparcia
psychologicznego w zarządzaniu sytuacją kryzysową. W prezentowanym materiale
skoncentrowano się na zarządzaniu w aspekcie funkcjonalnym omawianych
zagadnień związanych z problematyką wsparcia psychologicznego w zarządzaniu
sytuacją kryzysową.
W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują próbę przedstawienia
zarządzania sytuacją kryzysową w aspekcie funkcjonalnym, zwracając szczególną
uwagę na sposób działania organizacji przez pryzmat współdziałania
zaangażowanych służb i zespołów ludzkich oraz wszelkich zasobów w celu
osiągnięcia zaplanowanych do realizacji celów w świetle ustawy o zarządzaniu
kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 nr 89
poz.590), art.3, par.4, który ujmuje planowanie cywilne jako całokształt
przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji
publicznej do zarządzania kryzysowego.
Do ważnych zadań w opinii autorów jest udzielenie pomocy psychologicznej
uczestnikom doświadczających negatywnie sytuacji kryzysowej. W przypadku, gdy
nie otrzymają odpowiedniej pomocy mogą borykać się przez całe życie
z negatywnymi konsekwencjami. Ludzie, którzy przeżyli zdarzenie, mogą
doświadczać tzw. triady ocalałych, która polega na występowaniu bezsenności,
koszmarów sennych i wszelkich zaburzeń psychosomatycznych. W zakończeniu
publikacji zostały sformułowane stosowne wnioski związane z usprawnieniem
działań dotyczących wsparcia psychologicznego w zarządzaniu sytuacją kryzysową.
Słowa klucze: zarządzanie, kryzys, sytuacja kryzysowa, wsparcie
psychologiczne, pomoc społeczna, podsystem.
Summary
In this paper an attempt was made to present the issue of psychological support
in crisis management. In the presented material focuses on managing the functional
aspect of the issues discussed issues related to psychological support in crisis
management.
In this study, the authors attempt to provide crisis management in terms of
functional, paying particular attention to the way the organization from the
perspective of interaction involved departments and teams and all human resources
to achieve planned to achieve the objectives in the light of the Crisis Management
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Act of April 26, 2007 r., as amended (Dz. U. No. 89 poz.590 2007), Article 3, par.4,
Whicie is recognized as a civil emergency planning all organizational aimed at
preparing public crisis management.
Among the important tasks in the opinion of the authors is to help participants
experiencing negative psychological crisis. In case you do not receive adequate
assistance my face lifelong negative consequences. People who survived the
incident, they can experience the so-called. survivors of the triad, which is the
problem of insomnia, nightmares and all psychosomatic disorders. At the end of the
publication have been formulated appropriate proposals relating to imprinting action
on psychological support in crisis management.
Key words: management, crisis, crisis situation, psychological support, social
assistance, a subsystem.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Ludzie, którzy tracą czas czekając,
aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki,
nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!
M. Fisher

Wstęp
Zarządzanie jakością w podmiotach działalności leczniczej jest jednym
z najważniejszych i coraz liczniej podejmowanych wyzwań przez zarządzających.
Wdrażanie jakości można zaliczyć do procesów dynamicznych i innowacyjnych,
obejmujących zarówno kulturę projakościową jak i zaangażowanie wszystkich
pracowników. Aplikowanie wybranych metod zarządzania jakością przyczynia się do
poprawy usług medycznych oraz wzrostu satysfakcji pacjentów – klientów. Podnosi
zadowolenie oraz bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, przyczyniając się do
zwiększenia motywacji, celem dalszych działań z zakresu poprawy jakości.
W działaniach jakościowych w Polsce znalazły zastosowanie zarówno system
akredytacji zgodny z wymaganiami Centrum Monitorowania Jakości (CMJ)
w Krakowie oraz część norm z zakresu ISO (International Organization for
Standardization). Coraz częściej jednostki wdrażają obydwa systemy równolegle.
Zapewnienie jakości w jednostkach ochrony zdrowia na jak najwyższym poziomie
staje się zadaniem priorytetowym dla zarządzających, dlatego część z nich decyduje
się na wdrożenie zasad filozofii TQM (Total Quality Management) i Modelu
Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management) przy pomocy
Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Score Card, BSC).
Rysunek nr 1: zakres oceny poszczególnych systemów jakości w ochronie
zdrowia
AKREDYTACJA
EFQM

ISO 9001

WIZYTACJE

Źródło: systemy zewnętrznej oceny jakości1
1

M. Bedlicki, Systemy zewnętrznej oceny jakości (w:) „Zdrowie i zarządzanie”. 2001, 3
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Rozwinięcie
Usługi zdrowotne zaliczyć można do procesów złożonych. Należą do grupy
świadczeń niematerialnych, co sprzyja dodatkowym trudnościom podczas ich
definiowania. Do zasadniczych interesantów świadczeń, zdaniem F. Gutzwillera
można zaliczyć: pacjenta, lekarza, instytucje finansujące oraz państwo.2 Każda
z wymienionych grup będzie definiować jakość usługi medycznej w odmienny
sposób. Lekarz poprzez wykonanie usługi samodzielnie, w możliwie najlepszy
sposób. Pacjent, oczekując bezpiecznej terapii gwarantującej w jak najkrótszym
czasie powrót do pełnego zdrowia. Instytucje finansujące w formie gwarancji
świadczeń medycznych na najwyższym poziomie i w optymalnej cenie. Natomiast
państwo odpowiada za zapewnienie świadczeń zdrowotnych wynikających
z obowiązków konstytucyjnych. Dlatego narasta zainteresowanie powszechnymi,
udzielanymi zgodnie z potrzebami w odpowiednim czasie, usługami medycznymi na
przystępnych warunkach finansowych.
Zdaniem Donabediana (1966) jednego ze stworzycieli nowoczesnego systemu
poprawy jakości w medycynie, ochrona zdrowia jest hierarchicznie zorganizowanym
systemem. Charakteryzuje się trzema głównymi aspektami: struktury, procesu oraz
wyniku. Struktura opieki umożliwia pracownikom opieki medycznej wykonywanie
świadczeń. Są to wszelkie zasoby zarówno ludzkie, jak i materialne (udogodnienia,
sprzęt, zarządzanie, zakres świadczeń, sposoby finansowania). Jakość struktury
określają czynniki polityczne i ekonomiczne, warunkujące działalność lekarza oraz
innych grup zawodowych, wykształcenie grupy usługodawców, zaplecze
techniczne, poprawność prowadzenia dokumentacji. Proces opieki obejmuje całość
wykonywanych działań i czynności całego zespołu interdyscyplinarnego.

2

F. Gutzwiller, Popieranie jakości w szwajcarskiej opiece zdrowotnej. Warszawa 1997, s. 10
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Rysunek nr 2: Standard nebulizacji
Nebulizacje w chorobach układu oddechowego standard postępowania
Oświadczenie standardowe:

optymalizacja opieki wśród pacjentów wymagających nebulizacji

właściwe przygotowanie do samodzielnego wykonania celem bezpiecznego
przeprowadzenia zabiegu i poprawy stanu zdrowia

KRYTERIA STRUKTURY:
 personel medyczny posiada
wiedzę i umiejętności
 raz w roku przeprowadzane
są udokumentowane
szkolenia

wyznaczona jest osoba
odpowiedzialna za edukację
pacjentów przed/podczas
zabiegu

pomieszczenie jest
wyposażone w inhalatory,
osprzęt, stanowiska
z wyciągiem, instrukcje
obsługi sprzętu, karty
przeglądu, wskazówki dla
pacjentów

pacjent podczas hospitalizacji
może uzyskać wszelkie
informacje

przeprowadzenie zabiegu jest
dokumentowane

narzędziem kontrolnym jest
kwestionariusz ankiety










KRYTERIA PROCESU:
personel informuje chorego
o zabiegu, ocenia możliwości
samodzielnego wykonania
podczas wykonywania
pierwszego zabiegu pacjent
jest informowany o celu,
technikach zabiegu,
działaniach niepożądanych
celem działań jest
samodzielne przeprowadzenie
zabiegu przez pacjenta,
podczas pierwszych zabiegów
konieczna jest obserwacja
pacjenta oraz ocena
samodzielnych działań
właściwe postępowanie
ze zużytym sprzętem
ocena skuteczności w oparciu
o bieżącą obserwację oraz
kwestionariusz ankiety

KRYTERIA WYNIKU:
 pacjent jest prawidłowo przygotowany do samodzielnego wykonania
zabiegu, czuje się bezpiecznie
Źródło:
opracowanie
własne
 prowadzona
dokumentacja
umożliwia ocenę podjętych działań
i modyfikację opieki, działania skutkują poprawą stanu zdrowia pacjenta

Źródło: opracowanie własne.
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Wynik opieki jest określony poprzez zmianę stanu zdrowia, uzyskaną poprzez
zastosowanie świadczeń medycznych.3 Jakość struktury, procesu i wyniku na
podstawie standardu w praktyce przedstawia rysunek 2.
Wiele czynników wpływa na jakość świadczonych usług. Światowa Organizacja
Zdrowia zalicza do nich:
 profesjonalny wygląd zakładu oraz pracowników;
 poszanowanie godności osobistej pacjenta, uprzejmość, szacunek
personelu;
 pełne prawo chorego do autonomii oraz niezależności;
 zobowiązanie świadczeniodawców do zachowania w tajemnicy wszelkich
danych w tym osobowych oraz informacji medycznych;
 odpowiedzialność za wykonane procedury i zabiegi medyczne;
 dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych w czasie i miejscu, którego
potrzebują pacjenci;
 udzielanie potrzebującym różnego rodzaju wsparcia, wrażliwość i empatia
personelu;
 zapewnienie bezpiecznych warunków na czas świadczenia usług
zdrowotnych, kompetencje personelu medycznego;
 niezawodność – wykonanie usługi w niezawodny sposób;
 możliwość wyboru świadczeniodawcy usług medycznych.4,5
Wzrastające koszty opieki zdrowotnej, konkurencyjność prywatnych usług
medycznych, starzenie społeczeństwa, wielochorobowość, migracje ekonomiczne
wyspecjalizowanych profesjonalistów opieki zdrowotnej, kryzys gospodarczy oraz
rosnące wymagania klientów, sprawiają, że rynek zdrowia wymaga ciągłego
dostosowania do szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nie jest to zadanie
łatwe, gdyż usługi zdrowotne charakteryzują się określonymi specyficznymi
cechami:
 złożonością procesu, polegającego na dostarczaniu różnego typu
świadczeń (medycznych oraz pozamedycznych);
 ograniczeniem suwerenności pacjenta zwłaszcza w sytuacjach nagłych,
bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu;
 rozbieżnością w posiadanych informacjach; lekarz – ugruntowana poprzez
doświadczenie profesjonalisty specjalistyczna wiedza medyczna, pacjent
często zasłyszana obiegowa informacja, nierzadko mijająca się z prawdą,
zniekształcona poprzez oczekiwania i obawy związane ze stanem zdrowia;
 przyjmowanie przez lekarza i pacjenta różnorodnych ról i postaw podczas
terapii;

D. Kurpas, A. Steciwko, Jakość usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Wrocław 2005,
s. 603-608
4
P. Gruca-Wójtowicz, Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron
zainteresowanych (w:) „Problemy Jakości”. 2009, 33
5
K. Opolski, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa 2003
3
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 zależność usługi od wielu czynników medycznych oraz pozamedycznych;
 brak gwarancji skuteczności leczenia.6,7
Jedną z zewnętrznych, dobrowolnych metod oceny zapewnienia wysokiej
jakości świadczeń medycznych jest akredytacja, która wprowadza wzór świadczeń
medycznych opartych na zasadzie EBM (Evidence Based Medicine). Akredytacja
pozwala na redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz wzrost
bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. W odróżnieniu od pozostałych systemów
zarządzania jakością ISO czy EFQM, akredytacja stymuluje zdaniem B. Kurytyby
i H. Kutaj Wąsikowskiej poprawę jakości w jednostkach ochrony zdrowia poprzez
systematyczną analizę i monitorowanie działalności klinicznej. 8 Akredytacja ma
charakter kompleksowy. Dotyczy wszystkich aspektów działalności szpitala i jest
procesem usystematyzowanym na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa
opieki medycznej.
Akredytacja (łac. Credo-wiara; accredito – zawierzać, zaufać) zaliczana jest do
zewnętrznych, dobrowolnych form oceny jednostki. System akredytacji zaistniał
w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku w odpowiedzi na złą jakość
świadczonych usług medycznych. Wtedy też Amerykańskie Kolegium Chirurgów
(American College of Surgeons) opracowało standardy minimum dla oddziałów
chirurgii, które funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat. Jednak dopiero w 1951 roku za
sprawą powołania Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali (Joint Commission
on Accreditation of Hospitals) termin akredytacja został przypisany do organizacji
świadczącej opiekę. W 1987 roku nastąpiła zmiana nazwy na Komisję Wspólną ds.
Akredytacji Organizacji Opieki Zdrowotnej (Joint Commission on Accreditation
of Healthcare Organization – ICAHO) oraz poszerzenie zakresu oceny. Skuteczność
tej metody sprawiła, że została zauważona i rozpowszechniona na świecie.
Programy akredytacyjne tworzone były w oparciu o następujące kryteria:
1. dobrowolny udział;
2. niezależność i autonomia decyzji akredytacyjnej – ocena stanowi
odzwierciedlenie spełnienia wymagań znanych standardów akredytacyjnych
oraz opinii autonomicznych organów decyzyjnych;
3. standardy akredytacyjne spełniają kryteria istotności, zrozumiałości,
mierzalności oraz posiadają charakter edukacyjny;
4. przegląd rówieśniczy dokonywany (peer review) przez praktyków: lekarzy,
pielęgniarki oraz administratorów;
5. edukacja w oparciu o standardy akredytacyjne, szkolenia, wymiana
doświadczeń;
6. cykliczność oceny, polegająca na regularnym poddawaniu się przeglądom
jakości;
7. samoocena jednostki służąca identyfikacji obszarów poprawy;
8. zgodność postępowania z wcześniej zatwierdzonymi i jawnymi procedurami
akredytacyjnymi.9
Determinanty jakości w zakładach opieki zdrowotnej (w:) G. Zieliński (red.) Sukces w organizacji – istota,
pomiar, uwarunkowania, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, 2/1,
241-249
7
K. Opolski, op. cit., s. 20-21
8
B. Kutryba, H. Kutaj-Wąsikowska, Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji
szpitali (w:) „Medycyna Praktyczna”. 2012, 10, 4
9
B. Kurytyba, op. cit., 5
6
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Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zostało powołane
zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1994 roku.
Celem jednostki było opracowanie systemu akredytacji dla jednostek ochrony
zdrowia opartego na funkcjonujących tego typu rozwiązaniach na świecie oraz
wspieranie pomocą placówek medycznych w zakresie poprawy jakości świadczeń
zdrowotnych. W celu skorzystania z doświadczeń innych krajów nawiązano
współpracę z United States Agency for International Development oraz ICAHO. Do
początkowych działań CMJ należało opracowanie standardów akredytacyjnych
i procedury akredytacyjnej oraz powołanie i przeszkolenie zespołu wizytatorów.
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń, standardy akredytacyjne podlegają
okresowej modyfikacji, co pozwala utrzymać je na poziomie optimum, implikując
korzystne pozytywne zmiany w zakresie postaw i zachowań personelu szpitala.
Zmieniony w lipcu 2009 roku zestaw standardów akredytacyjnych CMJ, zawiera
221 standardów umieszczonych w 15 działach:
1. Ciągłość opieki (CO);
2. Prawa pacjenta (PP);
3. Ocena stanu pacjenta (OS);
4. Opieka nad pacjentem (OP);
5. Kontrola zakażeń (KZ);
6. Zabiegi i znieczulenia (ZZ);
7. Farmakoterapia (FA);
8. Laboratorium (LA);
9. Diagnostyka obrazowa (DO);
10. Odżywianie (OD);
11. Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta (PJ);
12. Zarządzanie ogólne (ZO);
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZ);
14. Zarządzanie informacja (ZI);
15. Zarządzanie środowiskiem opieki (ŚO).10
Celem działań CMJ jest opracowanie zagadnień wpływających w jak
największym stopniu na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.
Akredytacja, będąc elementem strategii polityki zdrowotnej, przyczynia się do
poprawy jakości opieki zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Pozwala na
połączenie zasad etycznej opieki nad pacjentem, rodziną oraz najbliższymi poprzez
minimalizowanie ryzyka, zarówno diagnostyki jak i terapii.
W Europie, co 10 pacjent doświadcza zdarzeń niepożądanych. Można ich
uniknąć wdrażając odpowiednie działania zapobiegawcze. Monitorowanie
w zakresie zarządzania ryzykiem, pozwala na określenie przyczyn zaistniałego
zdarzenia. Analiza zdarzeń niepożądanych jest szansą na ich ograniczenie lub
wyeliminowanie.
Przygotowując się do przeglądu akredytacyjnego, jednostka podejmuje
następujące działania: zapoznaje się ze standardami, ocenia możliwości spełnienia
wymagań oraz podejmuje konsultacje wewnętrzne. Jeżeli zapadnie pomyślna
decyzja o podjęciu działań w kierunku uzyskania certyfikatu, wtedy kolejno należy:

10

Program akredytacji szpitali, przewodnik po procesie, ww.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=41 (pobrano 1.09.2014 r.)
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1. opracować misję i założenia polityki jakości;
2. powołać Zespół ds. Jakości oraz wyznaczyć Pełnomocnika;
3. powołać komitety do realizacji założeń programu poprawy jakości
(ds. dokumentacji medycznej, analizy zgonów, farmakoterapii itp.);
4. ustalić zakres prac i normy czasowe osób i/lub zespołów odpowiedzialnych
za wykonanie powierzonych zadań;
5. dokonać przeglądu dokumentacji medycznej, wprowadzić zmiany
wymagane przez normy prawne oraz standardy akredytacyjne, na bieżąco,
systematycznie nadzorować i przeglądać dokumentację;
6. zatwierdzić harmonogram inwestycyjny (modernizację sprzętu, zakup
aparatury medycznej);
7. określić potrzeby kadrowe, normy zatrudnienia, kwalifikacje dla
poszczególnych stanowisk;
8. opracować i realizować program adaptacji nowoprzyjętych pracowników,
ocenę kwalifikacji i aktywności zawodowej;
9. opracować i wdrożyć standardy i algorytmy postępowania medycznego
oparte na podstawach naukowych;
10. wdrożyć receptariusz szpitalny oraz program szpitalnej, racjonalnej polityki
antybiotykowej;
11. cyklicznie prowadzić badania opinii pacjentów oraz satysfakcji personelu.
Minister Zdrowia udziela i przyznaje certyfikat akredytacyjny w oparciu
o rekomendacje Rady Akredytacyjnej, po zapoznaniu z dokumentami
przedstawionymi przez Ośrodek Akredytacyjny – CMJ przeprowadzający przegląd
jednostki. Minister Zdrowia ma prawo udzielić akredytacji na okres 3 lat po uzyskaniu
co najmniej 75% możliwej punktacji lub jej odmówić. Pomyślna decyzja o przyznaniu
akredytacji nie oznacza końca wysiłków lecz wiąże się z ogromnym nakładem pracy
nad utrzymaniem wdrożonych standardów w jednostce i przygotowaniem do kolejnej
wizyty akredytacyjnej. Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego stanowi
istotną wartość, świadczy o wysokiej jakości jego usług, wyróżniając go na tle innych
placówek ochrony zdrowia.
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Rysunek nr 3: schemat procesu akredytacyjnego
Zgłoszenie podmiotu leczniczego
Wysłanie kwestionariusza
Odesłanie kwestionariusza

I FAZA –
PRZYGOTOWANIE

Opłata rejestracyjna

Ustalenie terminu wizytacji

Harmonogram wizytacji

II FAZA – WIZYTACJA
III FAZA – DECYZJA

Wizytacja

Decyzja akredytacyjna

Źródło: akredytacja w pigułce11

Pierwsze przeglądy akredytacyjne przeprowadzone zostały w 1997 roku.
W latach 1998-2012 dokonano 469 przeglądów, niestety nie wszystkie jednostki
spełniły wymagania (odmowa w 58 przypadkach). W 2014 roku ponad 150 polskich
szpitali może pochwalić się certyfikatem akredytacyjnym.12
Długo oczekiwaną kwestię korzystniejszej oceny certyfikowanych jednostek
reguluje Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie określenia
kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Wymienia ono, jako jedne z kryteriów, zewnętrzną
ocenę potwierdzoną certyfikatem (systemu zarządzania lub certyfikatem
akredytacyjnym Ministra Zdrowia). Dla certyfikowanych jednostek stanowi to
potwierdzenie własnej wartości i wymierne korzyści finansowe, dla pozostałych
zachętę do wdrażania programów poprawy jakości.
Wydane podstawy prawne w formie rozporządzeń i ustaw pozwoliły w kolejnych
latach na dopracowanie i przejrzystość zasad oceny:
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U.
2009r. nr 52, poz 418);
11
12

B. Kutryba, H. Kutaj-Wąsikowska, Akredytacja w pigułce (w:) „Zdrowie i Zarządzanie”. 2001, 3
Akredytacja szpitali, CMJ w Ochronie Zdrowia (w:) www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=50 (pobrano 1.09.2014 r.)
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 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.
2009 nr 76, poz. 641);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady
Akredytacyjnej (Dz. U. 2009 nr 130, poz. 1074);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie
procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej
przeprowadzenie (Dz. U. 2009 nr 150, poz. 1216).
Znaczący wkład dla rozwoju systemu akredytacji miał projekt systemowy:
Wsparcie Procesu Akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego w latach
2008-2014. Wsparcie udzielane było w formie zmniejszenia kosztów związanych
z przeprowadzeniem wizyt akredytacyjnych. Z programu skorzystało 220 szpitali.13
Podczas wdrażania akredytacji można skorzystać z platformy usług NOR-STA,
powołanej przez Politechnikę Gdańską. NOR-STA stanowi zestaw nowoczesnych
technologii informatycznych, ułatwiających uzyskiwanie zgodności ze standardami.
Jest narzędziem informacyjnym, wykorzystywanym podczas implementowania
jednostek do akredytacji oraz standardów ISO. Do końca marca 2014 roku projekt
finansowany był z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Korzystając
z usług NOR-STA można liczyć na korzyści w postaci licencji oraz zestawu szkoleń.
Platforma zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie dla procesów decyzyjnych.
Działania polegające na porządkowaniu dokumentów jednostki oraz potwierdzeniu
zgodności czynionych działań ze standardami pozwalają na szybkie
przeprowadzenie samooceny lub oceny zewnętrznej. Pozwalają zaoszczędzić czas
oraz uzyskać pewność co do poprawności wdrożonych wcześniej działań. Kontrola
stanu zaawansowania i poprawności przygotowań pozwala na potwierdzenie
gotowości jednostki do przeprowadzenia oceny.
Kolejnym modelem zewnętrznej oceny systemu zarządzania jakością jest
certyfikacja zgodna z normą PN-EN ISO 9001:2001 (normy z serii 9000 dotyczą
zarządzania, 2001 w oznaczeniu normy określa rok wydania polskiej wersji).
Pomimo, że początkowo normy ISO zostały opracowane dla zakładów
produkcyjnych, ich kompleksowy i uniwersalny charakter umożliwia zastosowanie
ich w jednostkach ochrony zdrowia. System norm ISO cieszy się dużą
popularnością. Rodzina norm ISO 9000 składa się z: normy ISO 9000:2000,
opisującej podstawy systemu zarządzania wraz ze słownikiem stosowanych
terminów, normy ISO 9004:2000, z wytycznymi dotyczącymi doskonalenia
funkcjonowania organizacji oraz podniesienia zadowolenia klientów. Wymagania
dotyczące systemu zarządzania jakością przedstawione zostały w normie ISO
9001:2000. Wszystkie z wymienionych norm opierają się na ośmiu filarach
zarządzania jakością.14

13
14

Program akredytacji szpitali, op. it., s. 41
R. Lewandowski, Perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia (w:) „Rocznik
Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie”. 2009, 1-2, 3
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Tabela nr 1: zasady zarządzania jakością
Koncentracja na
kliencie/pacjencie
Przywództwo

Zaangażowanie
pracowników

Wzajemne relacje z klientami, badanie rynku potrzeb,
rozpowszechnianie informacji o preferencjach klientów
w całej organizacji i oparcie na nich działań strategicznych
Ambitne cele, zaangażowanie i motywowanie
zainteresowanych stron do ich osiągania, motywowanie
pracowników do budowania zaangażowania oraz ciągłego
doskonalenia
Uświadamianie pracownikom kluczowej roli w organizacji

Procesowe podejście

Systematyczne definiowanie działań niezbędnych do
osiągnięcia rezultatów, jednoznaczny podział uprawnień
i odpowiedzialności w zarządzaniu kluczowymi procesami
Systemowe podejście do
Integracja i synchronizacja procesów w celu osiągnięcia
zarządzania
zakładanych rezultatów, ogniskowanie wysiłków na
kluczowych procesach
Ciągła poprawa
Dopasowanie procesów usprawniania organizacji do
strategii na wszystkich poziomach, szybkie reagowanie na
pojawiające się możliwości
Podejmowanie decyzji
Pozyskiwanie wiarygodnych informacji, udostępnianie ich
opartych na faktach
odpowiednim osobom, kierowanie się równowagą pomiędzy
analizą faktów, doświadczeniem i intuicją
Wzajemnie korzystna
Nawiązywanie relacji równoważących krótko
współpraca z dostawcami
i długoterminowe korzyści, otwarta komunikacja, wymiana
informacji o przyszłych zamierzeniach, wspólne działania na
rzecz poprawy wyników
Źródło: perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia15

Norma ISO 9001:2008 składa się z kilku rozdziałów. Pierwsze posiadają
charakter merytoryczny. Opisują: zakres normy, normę powołaną, terminy i definicje.
Pozostałe natomiast omawiają system zarządzania jakością, zaangażowanie
kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizację wyrobu, pomiar, analizę
i doskonalenie oraz zawierają wymagania, konieczne dla spełnienia w celu
uzyskania certyfikatu.16

15
16

R. Lewandowski, op. cit., s. 87-89
A. Szetela, Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia – akredytacja i system zarządzania
jakości według normy ISO 9001:2008 (w:) „Problemy Zarządzania”. 10, 2 (37)
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Rysunek nr 4: etapy wdrażania SZJ według normy ISO 9001:2008

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu SZJ
Przeprowadzenie audytu wstępnego
Szkolenia dla kierownictwa i pracowników
Powołanie pełnomocnika ds. SZJ
Identyfikacja procesów (PDCA)
Ustanowienie właścicieli obszarów

Dokumentowanie systemu:

polityka jakości

mapy procesów

dokumentacja SZJ

Wdrażanie SZJ
Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
Działania korygująco-zapobiegawcze
Ocena stopnia zgodności dokumentów
systemu z wymaganiami normy ISO
9001:2008

Utworzenie
Księgi Jakości
oraz procedur
systemowych

Badanie
zgodności i
optymalizo
wanie
rozwiązań

Przegląd SZJ przez kierownictwo
Certyfikacja (audyt wstępny, certyfikujący)

Źródło: zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia17

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO oznacza
spełnienie wymogów zgodności procesów i kryteriów z normami oraz standardami.
Używana w normie ISO 9001:2008 terminologia jest typowa dla systemu
zarządzania jakością (zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta,
infrastruktura, realizacja wyrobu i/lub usługi, walidacja procesu, nadzór nad usług
niezgodną). Wymagania zdefiniowane w powyższej normie są ujęte w sposób
ogólny, co pozwala na ich zastosowanie przez wszystkie organizacje lub działy.
Podmioty działalności leczniczej korzystają także: z normy ISO 14001:2004
(systemu zarządzania środowiskowego), PN-N 18001:2004 (systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy), systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji ISO 27001 oraz HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
regulującej jakość zdrowotną żywności.

17

A. Szetela., op.cit., s. 219
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Nurt w teorii zarządzania jakością, skupiający się na doskonaleniu
funkcjonowania organizacji oraz poświęcony pogłębianiu kompetencji jednostki,
został opisany w systemie TQM. Głównym celem stało się zidentyfikowanie
popełnianych błędów i wyeliminowanie ich poprzez ciągłe doskonalenie,
samokontrolę oraz samoocenę. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania
jakością, zgodnego z normą ISO 9001 oraz przeprowadzona samoocena
(w obszarach: przywództwa, strategii, polityki, zarządzania ludźmi i zasobami,
procesowym i systemowymi, satysfakcji klientów i pracowników, wpływem na
otoczenie i efekt końcowy), upoważnia do uczestnictwa w konkursie Regionalnej
(certyfikat nie jest wymagany) lub Polskiej Nagrody Jakości (PNJ). Eksperci PNJ
oceniają przedstawioną samoocenę, następnie wizytują zgłoszoną jednostkę.
Konkurs kończy się wraz z otrzymaniem raportu z wyszczególnieniem mocnych
i słabych stron w badanych obszarach. Raport końcowy pozwala na dalsze działania
z zakresu samodoskonalenia organizacji. Z powyższej filozofii zarządzania
zbudowana została koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników. Wdrożenie BSC
w sektorze opieki zdrowotnej powoduje stosowanie zarządzania strategicznego.18
Samoocena, wg modelu doskonałości EFQM, stanowi cenne uzupełnienie
Programu Akredytacji Szpitali CMJ i wymogów norm serii ISO 9000.
Zwolennicy systemów poprawy jakości wymieniają korzyści związane z ich
wdrażaniem, do których można zaliczyć:
 ustalanie polityki jakości i celów firmy przez kadrę kierowniczą;
 zrozumienie wymagań klienta z punktu uzyskania jego zadowolenia;
 poprawę jakości świadczonych usług medycznych;
 zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta oraz pracowników;
 obniżenie kosztów wynikających ze złej jakości (sądowych, skarg, poprawa
gospodarki
materiałowej,
zmniejszenie
ilości
zakażeń
wewnątrzszpitalnych);
 identyfikację pracowników z celami organizacji;
 projakościowe podejście załogi do świadczonych usług;
 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez ustawiczne
szkolenia;
 usystematyzowanie i opracowanie czytelnej struktury organizacyjnej
z zakresem obowiązków, odpowiedzialności i kompetencjami pracowników;
 zrozumienie wpływu wymagań ustawowych i regulacyjnych (akty prawne,
zarządzenia wewnętrzne na jednostkę i jej klientów);
 lepsza koordynacja przepływu informacji poziomej i pionowej;
 popularyzacja
dobrych
wzorców
organizacyjnych
(usprawnienie
wykorzystania czasu i zasobów);
 oparcie medycznych standardów na zasadzie dobrej praktyki;
 pozytywny wizerunek zakładu;
 sprzyjanie konkurencyjności szpitali. 19,20,21
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników: praktyka. Warszawa 2001
K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych: teoria
i praktyka. Warszawa 2009, s. 122-123
20
W. Sokołowicz, A. Srzednicki, ISO System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach.
Warszawa 2006, s. 64
21
B. Kurytyba, op.cit., 5
18
19
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Zakończenie
Instytucje ochrony zdrowia ze względu na swoją specyfikę i charakter
wykonanych zadań są szczególnie mocno narażone na różnego rodzaju zagrożenia.
Prawidłowo wdrożone systemy jakości systematyzują procesy przebiegające
w jednostce, pozwalają na określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
Wpływają na zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych oraz poprawiają jakość
opieki nad chorymi.
Streszczenie
Zarządzanie jakością w podmiotach działalności leczniczej jest jednym z coraz
liczniej podejmowanych wyzwań przez kadrę zarządzającą jednostkami ochrony
zdrowia. Aplikowanie wybranych metod zarządzania jakością wpływa na poprawę
usług medycznych, wzrost satysfakcji pacjentów i bezpieczeństwo wszystkich
uczestników procesu. Przyczynia się do zwiększenia motywacji w dalszych
działaniach. Wdrażania dokonywane są poprzez zasady filozofii zarządzania przez
jakość, procedurę akredytacji lub potwierdzenie spełnienia norm ISO.
Słowa klucze: zarządzanie jakością, podmioty działalności leczniczej.
Summary
Quality management in medical entities is one of more and more frequent
challenges undertaken by the managerial staff in healthcare entities. Applying the
chosen methods of quality management leads to improvement of medical services,
increase in patient satisfaction and safety of all participants in the process. It helps
to increase motivation for further actions. Implementation is carried out through the
principles of philosophy of management through quality, accreditation procedure
or confirmation of compliance with ISO standards.
Key words: quality management, healthcare entities.
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Edyta BOCHNIA
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
PATOLOGIE WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU EDUKACJI
„Szkoła jest skansenem, nie tylko nie zapewniającym nabywanie kompetencji
do radzenia sobie we współczesności a wręcz pielęgnującym kompetencje bezużyteczne,
autodestrukcyjne wobec jednostki i społeczności”.
Klus-Stańska, Dorota

Wstęp
Zjawisko globalizacji stanowi „nowy, wyższy etap rozwoju współczesnej
cywilizacji”,1 determinując dokonywanie się zmian na wielu obszarach
współczesnego świata. Przemiany te należy rozpatrywać dwubiegonowo. Z jednej
strony mogą przynosić wymierne korzyści i oddziaływać pozytywnie w różnych
dziedzinach życia, z drugiej zaś strony mogą stwarzać szereg zagrożeń i nieść wiele
ujemnych konsekwencji. W samym środku tych transformacji znajduje się człowiek,
będący obywatelem świata, poddający się wpływom zachodzących procesów. Musi
się on odnaleźć w konglomeracie wyzwań i znaczeń prowadzących niejednokrotnie
do „(…) powstania poczucia niepewności i zagrożenia (…)”.2 To niezwykle istotne
żeby potrafić stawić czoło wygórowanym wymaganiom otaczającego świata nie
zatracając jednocześnie poczucia własnej wartości i pozostając wiernym ideałom
człowieczeństwa.
W jaki sposób zatem podmioty mogą przygotować się do zetknięcia z inną
rzeczywistością współczesnego zglobalizowanego świata? Mogłoby się wydawać,
iż fundamentalnym narzędziem umożliwiającym zmaganie się z wyzwaniami
wynikającymi z procesów globalizacyjnych jest edukacja. To jednak bardzo mylne
założenie. Bowiem współczesny system edukacji jest konstruktem implikującym
wiele przestarzałych zasad i ograniczających schematów, pomimo ciągłych
modernizacji, mających tworzyć lepszą perspektywę zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli. Nie spełnia on funkcji praktycznej, która pozwoliłaby młodym ludziom
na harmonijną egzystencję.
Uwzględniając powyższe aspekty, Autorka omówi w niniejszym opracowaniu
wady współczesnego systemu edukacji. Rozważania rozpocznie od eksplikacji
pojęć: system – edukacja – oświata. Następnie przedstawi etapy rozwoju systemu
edukacji w Polsce. W kolejnej sekcji omówi błędy współczesnego systemu edukacji.
Dopełnieniem części teoretycznej będzie badanie przeprowadzone na grupie
badawczej składającej się z sześćdziesięciu nauczycieli reprezentujących trzy
poziomy edukacyjne: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny. Część
empiryczna ma być odpowiedzią na pytanie: Jakie są najczęstsze błędy
współczesnego systemu edukacji? – według kreatorów procesu dydaktycznego –
nauczycieli.

1

2

J. Kuźma, Szkoła jutra w czasach globalizacji-szanse i problemy (w:) www.wsp.krakow.pl/
biblio/pliki/kuzma_01.pdf (pobrano 30.06.2015 r.)
C. Banach, Strategia i prognoza rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 – zadania nauk
pedagogicznych (w:) „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. 2008
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Dysputę zakończy Autorka podsumowaniem, w którym odniesie się do
przedstawionych rozważań z własnego punktu widzenia nauczyciela – praktyka
z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.
System – edukacja – oświata – eksplikacja pojęć
System – edukacja – oświata to triada pojęciowa silnie ze sobą powiązana,
bowiem często występująca w konotacji wyrazowej: system edukacji i system
oświaty. Dlatego też podjęcie dyskusji w niniejszej sekcji należy rozpocząć od
rozważań nad pierwszym członem obydwu grup wyrazowych, mianowicie od słowa:
system.
Pojęcie systemu uzyskało swój największy wymiar w latach 50 i 60 wraz
z powstaniem funkcjonalizmu,3 jednej z głównych orientacji teoretycznych
i metodologicznych w socjologii i antropologii, pozwalających na wyjaśnienie faktów
oraz procesów społecznych poprzez ustalanie funkcji jaką pełnią w zbiorowościach
ludzkich. Prekursorem funkcjonalizmu oraz powiązanej z nim teorii systemu był
Malinowski. Zajmował się on badaniem systemu na trzech poziomach: biologicznym,
symbolicznym oraz społecznym. W przedstawionym podziale najsilniej wyodrębnia
się znaczenie systemu w strukturze społecznej. Według Szackiego 4 „o systemie
społecznym można mówić wtedy i tylko wtedy, gdy mamy do czynienia
ze zróżnicowaniem ról i pozycji społecznych, akceptacją wynikających z tego
zróżnicowania praw i obowiązków, oraz istnieniem wspólnych norm i wartości”.
Jednak pojęcie systemu odgrywało nie tylko ważną rolę w dyskursie społecznym,
ale także w obszarze wielu innych zróżnicowanych dziedzin. Z uwagi na charakter
niniejszego opracowania, od tego momentu Autorka będzie rozpatrywać pojęcie
systemu w aspekcie edukacyjnym.
System jest „pojęciem o starożytnym rodowodzie”. W pierwotnym użyciu
przyjęty był termin ustrój, zorientowany na świat życia politycznego i sposób jego
opisu. Odnosząc pojęcie ustroju do obszarów edukacyjnych, możemy potraktować
go jako „ogół zasad określających strukturę, organizację i finansowanie kształcenia
realizowanego w szkołach wszystkich typów i szczebli, a także we współpracujących
z nimi placówkach oświatowych i wychowawczych”.5 Jest to zatem forma stratyfikacji
przestrzeni edukacyjnej w wymiarze organizacyjnym i procesualnym. Termin ustroju
wygasł w latach siedemdziesiątych stając się reliktem minionej epoki, a jego miejsce
zastąpiło pojęcie systemu. Nie oznacza to jednak, iż pojawienie się nowego terminu
utworzyło implikacje definicyjne nadając słowu całkiem inny wymiar. To nadal ten
sam konstrukt znaczeniowy, w nieco ujmując metaforycznie „odświeżonej formie”.
Pojęcie systemu w kontekście edukacyjnym jest kompatybilnie związane
z terminami edukacji i oświaty. Połączenie tych pojedynczych elementów słownych
w grupy wyrazowe, mianowicie: system oświaty i system edukacyjny, tworzy
struktury przynależące do rynku edukacyjnego. Pojęcia te chociaż dychotomiczne,
często są rozumiane i używane zamiennie. W celu właściwego zrozumienia obydwu
grup wyrazowych należy dokonać eksplikacji drugiego członu każdego z nich, a więc
pojęć: edukacja i oświata.

D. Uryga, System edukacji jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym (w:) „Forum
Oświatowe”. 2014, 2, numer 52
4
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2002, 820
5
C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny. Warszawa 2009, 187
3
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Edukacja – źródłosłów łaciński educatio, oznacza wychowanie, które implikuje
„wykształcenie, naukę oraz proces polegający na zdobywaniu wiedzy w szkole
i poza nią”.6 Z tej zwięzłej definicji można wnioskować, iż edukacja to konstrukt
dotyczący szeregu „(…) wielowymiarowych działań oraz procesów służących
wychowaniu i kształceniu osób czy grup społecznych”.7 Działania te mają służyć
kształtowaniu jednostki „wydającej dobre owoce”, która poprzez doskonałość
i sprawność uzyskaną na drodze edukacji będzie potrafiła funkcjonować
w skomplikowanym systemie współczesnego świata, bez zatracania ideałów
człowieczeństwa. Edukacja, która ma przyczynić się do pełnowymiarowego rozwoju
jednostki i jej sukcesu w życiu powinna być zbudowana na stabilnym fundamencie.
Podwalinę tą stanowią założenia zawarte w raporcie dla UNESCO Międzynarodowej
Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku. Zgodnie z postulatami należy:
 „uczyć się, aby wiedzieć – poprzez możliwości, jakie stwarza edukacja
ustawiczna, stawać się człowiekiem coraz mądrzejszym;
 uczyć się, aby działać – zdobywanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji,
które umożliwią człowiekowi odnalezienie się w trudnych sytuacjach, pracę
w zespole, jak również pomogą w zdobyciu wartościowej pracy;
 uczyć się, aby żyć wspólnie – należy współdziałać w osiąganiu ważnych
celów i zadań;
 uczyć się, aby być – by łatwiej osiągnąć rozwój własnej osobowości”.8
Wszelkie działania podjęte w celu realizacji wyżej wymienionych dezyderatów
kształcenia oraz nauczyciele, uczniowie i studenci uczestniczący w procesie
edukacyjnym, instytucje i przepisy prawne umożliwiające realizację czynności
dydaktycznych składają się na pojęcie systemu edukacyjnego. Jego
konstytutywnym zadaniem jest „reagować na zmieniający się świat, dostosowywać
do zachodzących zmian charakter i strukturę kształcenia, koncentrować się na
edukacji
ustawicznej,
zapewniającej
stałe
podnoszenie
kwalifikacji
i przekwalifikowanie pracowników”.9 Ma być on przede wszystkim systemem
wsparcia dla edukacji.
Przedstawione ujęcie definicyjne edukacji oraz systemu edukacyjnego są
porównywalne do pojęć oświaty i systemu oświatowego. Według Okonia 10 poprzez
pojęcie oświata rozumie się „działalność polegającą na upowszechnieniu
wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu określonych celów
wychowawczych dla zapewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej
egzystencji, a społeczeństwu więzi kulturalnych łączących jego przeszłość
historyczną z teraźniejszością (...). W pojęciu oświaty mieści się całość tej
działalności realizowanej poprzez system wychowania w rodzinie, system
kształcenia równoległego i system kształcenia ustawicznego”. Zatem zakres
semantyczny/znaczeniowy pojęcia „oświata” jest szeroki i obejmuje warstwę

6

A. Wiktorzak, Struktura rynku edukacyjnego (w:) B. Niemierko, M. Szmigiel (red.): Regionalne i lokalne
diagnozy edukacyjne: XVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Wrocław 2012, 277-287
7
B. Śliwierski, Hasło: Edukacja (w:) T. Pilch (red.): Encyklopedia Pedagogiczna XXI. Warszawa 2003,
s. 905
8
J. Delors, Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw
Edukacji dla XXI wieku. Warszawa 1998, 9
9
System edukacyjny, definicje, cele, lse.sgh.waw.pl/?page=elearning&id=12&czcionka=0 (pobrano
26.07.2014 r.)
10
W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984, s. 212
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instytucjonalno–materialną, która jest niezbędna do podejmowania działań
zorientowanych na przekaz wiedzy i wartości oraz sferę mentalną społeczeństwa.11
Chociaż pojęcie oświaty jest pojęciem od XVIII wieku zamiennie używanym
z pojęciem edukacji i systemu edukacyjnego, to oświata jest pojęciem o szerszym
i niejednolitym znaczeniu. Żeby zrozumieć tendencje do zamienności w stosowaniu
obydwu pojęć należy dokonać retrospekcji czasowej do okresu oświecenia kiedy
znani przedstawiciele tego nurtu: Kołłątaj czy Staszic w swoich rozprawach
naukowych zamiennie używali obydwu pojęć. W XIX w. większość krajów
europejskich odeszła od stosowania nazewnictwa oświeceniowego, wycofując
termin „oświata”, „oświecenie”, oznaczających proces edukacji, na rzecz innych:
„nauczanie i wychowanie”, „kształcenie”. W Polsce termin ten utrzymał się i nadal
jest używany zamiennie z pojęciem edukacja czy system edukacji, na co dowodem
są tytuły raportów12 o stanie oświaty opracowanych pod koniec XX w. w Polsce oraz
użycie pojęcia w prawie oświatowym.13
Podsumowaniem podjętych rozważań dotyczących systemu – edukacji
i oświaty niech będzie konstatacja, iż literatura przedmiotu włączyła pojęcie oświaty
w pewien „układ elementów, mających określoną strukturę, stanowiący logicznie
uporządkowaną całość”14 określany mianem zarówno systemu oświaty czy systemu
edukacji. Zaś ów system, „(…) to pewna całość, którą można wyodrębnić
z otoczenia. (…): całość ta jest wewnętrznie zróżnicowana i powiązana,
poszczególne jej fragmenty funkcjonują we wzajemnej zależności i co
charakterystyczne, jedne elementy mogą być zastępowane przez inne. Podkreśla
się zatem, że system jest zintegrowanym układem sprzężonych ze sobą
i współdziałających elementów, których łączne funkcjonowanie zapewnić ma
osiągnięcie zamierzonego celu”.15
Oświata w Polsce – rys historyczny
Kontynuacją rozważań przeprowadzonych w poprzedniej sekcji będzie
przedstawienie rysu historycznego polskiej oświaty począwszy od roku 1918,
w którym miały miejsce pierwsze reformy polskiego systemu szkolnictwa aż do chwili
obecnej.
Istoty procesu kształtowania się systemu oświaty w Polsce, nie sposób
zrozumieć w oderwaniu od przemian społeczno–gospodarczo–politycznych, którym
podlegał i wciąż podlega nasz kraj. Cytując za Wołoszynem16 „(…) w każdym kraju
współczesny system oświaty powstawał i kształtował się pod wpływem swoistych
warunków ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych danego kraju
i narodu. Na przestrzeni dziejów kształtowały się poszczególne części składowe
całościowego systemu oświaty (takie jak na przykład: edukacja domowa, edukacja
M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia edukacyjno-prawne i bariery realizacyjne. Gdańsk
2013, s. 125
12
Raport Biura ONZ ds. Rozwoju (UNDP), O rozwoju społecznym – Polska 98. Dostęp do edukacji.
Warszawa 1998, Raport o stanie oświaty PRL, Opracowanie zbiorowe pod redakcją J. Szczepański.
Warszawa 1973
13
M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci
w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne. Wrocław 2007, s.11
14
M. Osuch, Podstawy prawa oświatowego (w:) B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec
edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk 2006, s. 455-465
15
A. Lewin, System wychowania a twórczość pedagogiczna. Warszawa 1983, s. 26-27
16
S. Wołoszyn, Źródła do historii wychowania i myśli pedagogicznej. Tom III, ks. 2. Kielce 1997, s. 180
11
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religijna, przygotowanie zawodowe czy powstające szkoły tworzące zalążek
systemu szkolnego). Początkowo części te funkcjonowały autonomicznie, czasem
pozostając we wzajemnej opozycji, zanim zostały połączone w pewną całość
tworzącą system”. Dlatego prezentację procesu kształtowania się polskiej oświaty
przedstawi Autorka w trychotomicznym podziale czasowym, na okresy kiedy miały
miejsce najważniejsze wydarzenia historyczne na polskiej arenie. Podział obejmuje:
 reformę z roku 1918;
 reformę po II wojnie światowej;
 reformę z 1989 roku (ustawa 1991 rok).
Dyskusji nad kształtowaniem się polskiego systemu oświaty nie można jednak
rozpocząć bez dokonania retrospekcji czasowej do epoki oświecenia. W Polsce,
według koncepcji XVIII – wiecznych, „oświecenie” oznaczało czynności
umożliwiające podmiotom przejście na wyższy etap rozwoju umysłowego
i cywilizacyjnego. „Posługiwano się nim na oznaczenie oświecenia, szerzenia
oświaty, kształcenia, nauczania, pouczania czy też informowania o czymś,
wtajemniczania. Termin „oświecenie” na oznaczenie szerzenia oświaty czy też
rozwijania własnej osobowości został przyjęty w nauce dzięki rozpowszechniającej
się ideologii oświecenia – prądu społeczno – kulturalnego, głoszącego potęgę
rozumu, wiarę w postęp i niezbędność oświaty”.17
Autorka zamierzenie odwołuje się do okresu oświecenia, propagującego
patetyczne hasła oświatowe popierające potęgę ludzkiego umysłu, kult wiedzy oraz
rozwój jednostki. W epoce tej przeprowadzane były dogłębne reformy życia
umysłowego celem dokonania przeobrażeń i uzdrowienia państwa polskiego.
Niestety te szczytne idee wygasały wraz z nadejściem kolejnych epok, przynosząc
zmiany daleko odchodzące od wzniosłych inicjatyw i koncepcji oświecenia.
Z okresu oświecenia należy dokonać przeskoku czasowego do roku 1918, który
dał początek pierwszym ważniejszym przemianom oświatowym XIX wieku w Polsce.
Główną postacią związaną z przebudową systemu oświaty w Polsce był Janusz
Jędrzejewicz, od roku 1931 Minister Oświaty. Stał się on prekursorem reformy
szkolnej, wdrażanej w życie od lipca 1932, która miała za zadanie uporządkowanie
szczebli programowych polskiego szkolnictwa.18 Jak każda nowa inicjatywa reforma
ta napotkała także na falę krytyki. „Uznanie reformy przychodziło stopniowo.
Najpierw wśród młodzieży, która pierwsza oceniła
jej pozytywne strony, wykazując w miarę przechodzenia z klasy do klasy coraz
większy entuzjazm dla nowych, ciekawych programów".19
Z czasem pozytywne strony zmian zaczęli doceniać także nauczyciele.20
Drugi etap reform w polskiej oświacie to rok 1944. Chociaż nadal obowiązywała
ustawa „jędrzejewiczowska” z 1932 to polityka oświatowa kształtowała się pod
wpływem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stalina. Celem działań

M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci
w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne. Wrocław 2007, s. 19
K. Śliwak, Reforma oświatowa polskiego szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach
Polski Zachodniej (w:) „Ogrody Nauk i Sztuk”. 2012 (2), s. 159-167
19
J. Jędrzejewicz J, W służbie idei – fragmenty pamiętnika i pism. Londyn 1972, s. 23
20
T. Łach, Reforma „jędrzejewiczowska” a nowe podstawy programowe (w:) „Mazowieckie Studia
Humanistyczne”. 1998, 4/2, s. 141-166
17

18
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ZSRR było osiągnięcie ideowego przywództwa w naszym kraju a szkoła miała
realizować ideał wychowania komunistycznego.21
Dwie dekady później, w lipcu 1961 roku została uchwalona ustawa o rozwoju
systemu oświaty i wychowania. Miała ona stanowić dźwignię socjalizmu, zaś celem
działań było przygotowanie wykwalifikowanych pracowników. Była to forma silnej
indoktrynacji i upolitycznienia polskiej szkoły a zmiany obowiązywały przez kolejne
trzydzieści lat do roku 1991. Przerwanie trwającej stagnacji miały przynieść wyniki
raportu o stanie polskiej oświaty z roku 1973 przygotowanego przez Jana
Szczepańskiego przewodniczącego komitetu do spraw nauki polskiej. Raport ten był
sporządzony w oparciu o raport Edgara Foure’a i zawierał dwa konstytutywne cele.
1. Dokonanie oceny polskiej oświaty.
2. Pokazanie możliwości reformowania polskiego systemu.
Główne zmiany przeprowadzanych reform miały być zorientowane na
upowszechnienia szkolnictwa średniego. Jednak „całość raportu nasycona była
socjalistyczną ideologią i postulatami VI Zjazdu Partii, które miały przyspieszyć
rozwój kraju, z charakterystycznym dla tamtych czasów ignorowaniem
międzynarodowych (nieradzieckich) postulatów czy choćby raportów UNESCO lub
Klubu Rzymskiego (…)”.22
Kolejne lata przynosiły liczne zmiany polityczne w Polsce oraz w wielu innych
krajach dawnego bloku wschodniego. Zmiany ustrojowe i gospodarcze wymagały
konieczności reformy edukacji, która była skostniałym i niepraktycznym tworem.23
Polska chcąc stać się państwem członkowskim Unii Europejskiej musiała sprostać
wyzwaniom rynku edukacyjnego.
Należało zatem:
 „dostosować system edukacji do zapisów konstytucji oraz do reformy
ustrojowej państwa;
 dostosować kształcenie zawodowe do zmieniających się potrzeb
gospodarki rynkowej;
 silniej powiązać działania szkoły na każdym poziomie z rodziną
i społecznością lokalną”.24
W celu realizacji wytyczonych założeń została stworzona reforma systemu
edukacji a jej postulaty zawarte w opublikowanym w maju 1998 przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej dokumencie pt. Reforma systemu edukacji. Projekt.25
Główne dezyderaty reformy zorientowane były na:
 „podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie
wykształcenia średniego i wyższego;
 wyrównanie szans edukacyjnych;
 sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces
wychowania i kształcenia”.

J. Topolski, Polska dwudziestego wieku 1914–1997. Poznań 1998, s. 14
K. Wereszczyński, Kształcenie obywatelskie w polskich szkołach dla dorosłych w latach 1945-2000
(w:) „E-mentor”. 2006, 4/16
23
P. Kwiatkowski, System oświaty w Polsce, www.polsko-niemiecka-wymiana-szkolna.pl/pliki/pdf/
801_PL.pdf (pobrano 26.06.2015 r.)
24
Ibidem
25
Reforma systemu edukacji. Projekt, Warszawa 1998, s. 5
21
22
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Kletke-Milejska26 uważa wprowadzoną w 1999 roku reformę edukacji w Polsce
jako strukturalną oraz radykalną. Strukturalną, ponieważ reorganizacja
zorientowana była na całą strukturę istniejącego systemu, łącznie ze sposobem
finansowania, statusem nauczycieli, zmianami w zakresie nadzorowania oraz
zarządzania oraz zmianami dotyczącymi sposobu oceniania. Radykalną, ponieważ
miała charakter kategoryczny i nieodwracalny.
Jednak przemiany społeczno-gospodarcze, jakie nastąpiły wówczas w Polsce,
ukazały z całą wyrazistością niską efektywność zewnętrzną i wewnętrzną
funkcjonującego systemu oświaty. Kwieciński27 dobitnie podsumowuje zaistniałą
sytuację: „(…) dziewiętnastowieczna szkoła zanudza dzieci i młodzież oraz hamuje
rozwój większości z nich, nie umie zaadaptować się do tempa i zakresu zmian jej
otoczenia, nie mówiąc już o tym, że nie jest zdolna przygotowywać do rewolucyjnych
zmian technologicznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych w najbliższej
przyszłości. Dorosłe społeczeństwo jest źle wykształcone: tak co do poziomu, jak
i sztywnych specjalizacji, i mało elastycznych form myślenia. Rozległe obszary
ciemnoty i demoralizacji społecznej oraz zmurszała w swych treściach i funkcjach
szkoła współczynią z Polski społeczeństwo antywychowujące, z zagubionym
elementarnym instynktem samozachowawczym, który normalnie nakazuje troszczyć
się o maksymalny rozwój własnych dzieci”.
Reformy wprowadzone w latach 90-tych poprzedniego wieku oraz ogólne
procesy społeczne przyniosły w latach 2000-2010 kolejne zmiany w polskiej
oświacie, z których najważniejszą była reforma programowa. Jej zadaniem było
dostosowaniu celów oraz treści kształcenia w zakresie poszczególnych
przedmiotów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata.
Bez zmian pozostała struktura systemu. Reforma była wdrażana stopniowo od roku
szkolnego 2009/2010 aż do chwili obecnej. W roku 2012 gimnazja opuścili pierwsi
absolwenci kształceni według nowej podstawy programowej, natomiast w roku 2015
absolwenci szkół podstawowych i liceów.
Wprowadzenie nowej podstawy programowej zapoczątkowało wieloletni proces
prowadzący do przekształcenia systemu szkolnego nauczania, tak aby dostosować
go do potrzeb współczesnego społeczeństwa postindustrialnego, które musi radzić
sobie z problemami sensu largo zglobalizowanego świata oraz dostosowywać się
do wymogów krajowego i europejskiego rynku pracy.
Czy po kilku latach od wprowadzenia reformy można powiedzieć, iż jest ona
dopasowana do wymogów współczesnej rzeczywistości oraz użyteczna dla dwóch
najważniejszych podmiotów w procesie kształcenia a więc uczniów i nauczycieli?!
W kolejnej sekcji Autorka spróbuje wskazać, iż polski system oświaty mimo tych
dobrze prognozujących reform nie jest pozbawiony jednak mankamentów. Swoje
rozważania oprze nie tylko na literaturze przedmiotu ale także na swoim
kilkunastoletnim doświadczeniu jako nauczyciela – praktyka.

M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci
w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne. Wrocław 2007, s. 75
27
Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności (w:) J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.):
Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny.
Warszawa – Poznań 1999, s. 67-79
26
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Błędy w polskim systemie edukacyjnym
„Współczesne tempo życia wymaga, aby uczeń umiał się wypowiadać w mowie
i piśmie w każdej sytuacji społecznej, a w przyszłości kreował rzeczywistość, czyniąc
ją bardziej przyjazną człowiekowi. Kształtowanie tych umiejętności (…) to proces
długi i skomplikowany wymagający prawidłowo zorganizowanej pracy dydaktycznowychowawczej. Efektywność tej pracy ocenia się najczęściej na podstawie wyników
osiąganych przez uczniów w trakcie nauki.
Uzależniona jest ona nie tylko od form pracy samego nauczyciela, ale również
od treści i zadań programowych oraz od stopnia zaangażowania ucznia w proces
nauczania”.28 Jednak czy współczesna rzeczywistość edukacyjna pozwala
nauczycielom na realizowanie wytyczonych założeń dydaktycznych?!
Wydawać by się mogło, iż dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze
informacyjnej i zdobyczom technologicznym XXI wieku realizacja procesu
dydaktycznego przebiega w dzisiejszych czasach nie tylko bezproblemowo ale jest
czymś przyjemnym i użytecznym dla odbiorcy a więc ucznia. Niestety to bardzo
mylne przekonanie. Oczywiście postęp technologiczny pozwala na atrakcyjne
kreowanie procesu dydaktycznego. Jednak nauczyciele są podporządkowani
określonym ustawom i przepisom, których muszą przestrzegać jeśli chcą żeby ich
proces dydaktyczny spełniał wymogi formalne. Na pierwszym miejscu w realizacji
„efektywnego” procesu dydaktycznego nie stoi aspekt merytoryczny ale
biurokratyczne obowiązki. Niezwykłym usprawnieniem w tym obszarze miał być
wprowadzony przed kilku laty dziennik elektroniczny obecnie podlegający
zintegrowanemu systemowi zarządzania oświatą Nauczyciele zobowiązani są do
jego systematycznego uzupełniania. Tylko dlaczego równolegle z wprowadzeniem
tego innowacyjnego systemu, szkoły nie zostały wyposażone w komputery, ściślej
ujmując każda sala dydaktyczna nie dysponuje urządzeniami elektronicznymi. Czy
wystarczy kilka komputerów w pokoju nauczycielskim, z których możliwe jest
korzystanie podczas przerwy lub po zajęciach?! Czy nauczyciele powinni przynosić
do szkoły swoje prywatne laptopy, żeby uniknąć tworzenia zaległości w obowiązkach
formalnych?! Inny aspekt to nowoczesna informatyczna, która umożliwi szybkie
i sprawne korzystanie z dziennika w tym samym czasie na przykład kilkudziesięciu
nauczycielom. W przypadku, gdy wszystkie te komponenty nie współgrają
kompatybilnie w placówce, nauczyciel jest zmuszony pracować w domu,
uzupełniając luki formalne, a przecież to nie jedyne zadanie dydaktyków. Do
kolejnych obowiązków pozalekcyjnych dochodzą inne, na przykład sprawdzanie
prac klasowych, prac domowych, wypracowań. A przecież tak wiele osób
niezwiązanych ze szkołą powtarza, iż nauczyciel pracuje tylko kilka godzin dziennie
i ma bardzo dużo czasu wolnego. Takie opinie reprezentuje niestety większość
społeczeństwa. Duża część to rodzice, którzy często wysuwają roszczenia
o organizację dodatkowych zajęć dla ich pociech, uważając, że tych jest stanowczo
za mało i deklarują, iż to należy do obowiązków nauczycieli. Nie wiadomo jednak
dlaczego nie zauważają zaangażowania nauczycieli w pracę dodatkową, co
demonstrują ustawicznym niezadowoleniem. To kolejny mankament współczesnego
systemu edukacji. Zbyt duża władza rodziców w placówka szkolnych i zbyt wiele
praw dla ucznia. Obecnie uczeń otoczony jest szklaną kulą której strzegą rodzice,
28

T. Łach, Reforma „jędrzejewiczowska” a nowe podstawy programowe (w:) „Mazowieckie Studia
Humanistyczne”. 1998, 4/2, s. 141-166
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a nauczyciel musi się dostosować do obowiązujących warunków. Oczywiście bardzo
ważna jest troska o każdego ucznia i jego bezpieczeństwo, nad którym czuwają
przez cały rok nauczyciele. Jednak rodzice muszą mieć świadomość, iż szkoła nie
jest jedynym miejscem które wychowuje i sprawuje opiekę nad młodzieżą. To dom
rodzinny stanowi fundament dla właściwego wychowania i do budowania
przyszłości, a szkoła jest jedynie systemem wsparcia.
Ów system wsparcia jakim jest szkoła, który chce właściwie przygotować
młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie, powinien wyposażyć ich w kluczowe
umiejętności, potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie. W ramach
odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych.29 Są to:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Realizacja wszystkich tych kompetencji jest szczytnym założeniem, bowiem ma
duży wpływ na wszystkich uczestników procesu kształcenia, którzy chcą wejść
płynnie w przyszłości na rynek pracy. Niestety współczesna szkoła jest
ukierunkowana na przekaz teoretyczny a nie na umiejętności, w które to wyposażeni
młodzi ludzie odnajdą się na krajowych i europejskich rynkach pracy. Współcześnie
celem priorytetowym jest „zaopatrzenie” młodych ludzi w odpowiedni zasób wiedzy
pozwalający na zdanie egzaminów gimnazjalnych, maturalnych czy też
zawodowych. Egzaminy to kolejny feler naszego systemu edukacyjnego. Uczniowie
udzielając odpowiedzi egzaminacyjnych nie mogą być elastyczni i w pełni
zademonstrować swojego zasobu wiedzy i logicznego myślenia. Istotnym jest
wyuczenie się w taki sposób, żeby umiejętnie dopasować się do klucza odpowiedzi
tworzonego przez niezawisłą komisję. Czy w ten sposób można przygotować
podmioty do niezależnego i efektywnego funkcjonowania w skomplikowanych
strukturach współczesnego świata?! Zapewne nie jest to najlepsza droga, tak jak
niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie wieku szkolnego do lat
sześciu. To zmiana, której skutki uderzają w najmłodszych. Mimo zapewnień, iż
szkolna podstawa programowa została dostosowana do sześciolatków, to nikt chyba
nie brał pod uwagę rozwoju mentalnego dzieci i ich psychicznej reakcji na zmiany.
Nikt nie uwzględnił także, że to właśnie nauczyciele będą musieli podźwignąć ciężar
odpowiedzialności realizowanego procesu dydaktycznego. To wielkie obciążenie,
którego skutki będą odczuwalne wśród najmłodszych ale ocenie będą podlegać
nauczyciele. Bowiem ocenianie pracy szkoły i powiązanej z nią podmiotów to nowa
koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego zwana ewaluacją zewnętrzną. Została
ona zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października
2009 roku i ma na celu umożliwienie gromadzenia informacji na temat jakości pracy
szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Niestety owo badanie to sztuczny
29

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006)
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mechanizm zaburzający codzienne funkcjonowanie pracy placówki. Badanie
ewaluacyjne trwa kilka tygodni i odbywa się według ustalonego harmonogramu,
który wymaga wiele dodatkowej pracy od dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców
i uczniów. Nie przynosi niestety wymiernych korzyści, które faktycznie przełożą się
na jakość nauczania. Jedno jest pewne ewaluacja pochłania wiele cennego czasu,
który można by poświęcić na dydaktykę i indywidulaną pracę z uczniem, na którą
obecnie tak bardzo brakuje czasu.
Powyżej przedstawiła Autorka zaledwie kilka przykładów z całej listy
mankamentów współczesnego systemu edukacyjnego. Jednak już na tej podstawie
nasuwa się pytanie. Jakie jest źródło tak wielu błędów w naszym systemie
edukacyjnym i do czego doprowadzą tego rodzaju uchybienia?
Przedstawiona lista patologii we współczesnym systemie edukacyjnym jest
wynikiem działalności człowieka, sensu stricto ludzi ze sceny politycznej
odpowiedzialnych za tworzenie ustaw i rozporządzeń, które kształtują polski system
oświaty. Ludzie ci to teoretycy bez doświadczenia dydaktycznego, którym się
wydaje, iż podjęte decyzje są słuszne. Skutki tych decyzji są niestety odczuwalne
latami. Współczesna rzeczywistość pokazuje, że zamiast korzystnych zmian
powstają kolejne lapsusy.
Które z mankamentów w polskim systemie oświaty wydają się być dla
nauczycieli praktyków najbardziej uciążliwe omówi Autorka w kolejnej sekcji,
przedstawiając wyniki przeprowadzonego badania.
Błędy w polskim systemie edukacyjnym – badanie własne
W poprzedniej sekcji Autorka odniosła się do błędów w polskim systemie
oświaty. Było to jedynie dotknięcie kilku problemów, których lista jest długa a które
pozostają nierozwiązane i będą konstytuować kolejne problematyczne kwestie
wpływające na życie młodych ludzi, którzy po ukończeniu kształcenia na każdym
poziomie stoją przed ważnymi dla siebie wyborami życiowymi, zawodowymi bądź
edukacyjnymi.
Poparciem dla rozważań teoretycznych będą wyniki badań przeprowadzonych
przez Autorkę w trzech placówkach kształcenia, wybranych z każdego poziomu
edukacyjnego: podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Grupa badawcza składała się z sześćdziesięciu nauczycieli, po dwudziestu
z każdej placówki. Uwzględniając liczebność próby należy ją określić jako próbę
przejściową. Zastosowano losowe – probabilistyczne metody doboru grupy
badawczej, bowiem procedury te oparte na mechanizmach losujących stwarzają
każdej jednostce populacji jednakową szansę dostania się do próby. Zastosowano
dobór losowy prosty bezzwrotny, polegający na klasycznym sposobie losowania za
pomocą urny i losów. Próba tak dobrana ma wszelkie cechy próby reprezentacyjnej.
Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowy. W odniesieniu do metody
ilościowej posłużono się techniką sondażu diagnostycznego, zwaną także
wywiadem niebezpośrednim, sensu stricto standaryzowaną techniką ankietową.
W tym celu wykorzystano narzędzie badawcze w formie ankiety. Kategorie
występujące w ankiecie miały charakter koniunktywnych kafeterii półotwartych.
W ankiecie nauczyciele musieli ustosunkować się do kwestii: Największe błędy
w polskim systemie edukacyjnym, zakreślając trzy z 11 propozycji. W punkcie 12
istniała możliwość wyrażenia własnych opinii. Kwestionariusz ankiety przedstawia
Autorka poniżej:
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Tabela nr 1: kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
BŁĘDY W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACYJNYM

Wybór
kategorii

Obniżenie wieku szkolnego do lat sześciu.
Wprowadzenie systemu szkolnictwa w strukturze trzystopniowej.
Nowe formy egzaminów maturalnych i gimnazjalnych– odpowiedzi
według klucza.
4
Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
5
Wynagrodzenie niewspółmierne do wykonywanej pracy.
6
Przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej.
7
Wprowadzenie dziennika elektronicznego.
8
Biurokracja zamiast edukacji.
9
Zbyt duża ilość wiedzy teoretycznej zamiast umiejętności
praktycznych.
9
Dowolność w podziale godzin pomiędzy dwa obowiązkowe języki
obce (według decyzji dyrektora placówki).
10
Zbyt dużo praw dla rodziców.
11
Zbyt duża swoboda uczniów.
12
Brak funduszy na modernizację i nowoczesne wyposażenie szkół.
13
Inne………….
Źródło: opracowanie własne
1
2
3

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, iż gro nauczycieli za największy
feler polskiego systemu edukacyjnego uważa zbyt dużą ilość biurokracji zamiast
możliwości realizowania dydaktyki (34 osoby). 32 osoby są zdania, iż współczesna
szkoła implementuje zbyt dużo wiedzy teoretycznej zamiast praktycznych
umiejętności. 24 respondentów sądzi, iż uzyskiwanie stopni awansu zawodowego to
kolejny mankament naszego systemu edukacyjnego. Niewiele mniejsza liczba osób
uważa, iż wprowadzenie ewaluacji zewnętrznej jest błędem naszego systemu
edukacyjnego (20 osób). Kolejne miejsce zajęła kategoria dotycząca wynagrodzenia
niewspółmiernego do wykonywanej pracy (19 osób). Zaraz potem znalazła się
kategoria dotycząca wprowadzenia dziennika elektronicznego (15 osób). 13 osób
uważa, że błędem było wprowadzenie systemu szkolnictwa w strukturze
trzystopniowej. 10 ankietowanych jest zdania, iż nowe formy egzaminów
maturalnych i gimnazjalnych są mankamentami w naszym systemie edukacyjnym.
Obniżenie wieku szkolnego do lat sześciu jest błędem według 6 respondentów.
3 osoby postrzegają jako wadę dowolność w podziale godzin pomiędzy dwa
obowiązkowe języki obce (według decyzji dyrektora placówki). 2 osoby uważają, iż
rodzice posiadają zbyt dożo praw i dwie, iż uczniowie posiadają zbyt dużo swobody.
Wartościowe obserwacje odczytała Autorka w punkcie 12 który pozwalał na
swobodną wypowiedź. 12 nauczycieli wymieniło inne niż podane kategorie. Cztery
osoby były zdania, iż w szkole sprawowany nadzór pedagogiczno-psychologiczny
jest nieprawidłowy i nie spełnia oczekiwanej funkcji. Dwie osoby uważają, iż nie
mogą liczyć na przełożonego w sytuacjach zawodowych. Dwie osoby są zdania, iż
szkoła nastawiona jest głównie na uzyskanie jak najlepszych wyników z egzaminów
gimnazjalnych lub maturalnych i z tego są rozliczani nauczyciele. Cztery osoby
uważają, iż największym błędem są podstawy programowe, które musi zrealizować
każdy nauczyciel, bez uwzględniania jakości nauczania.
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Wnioski badawcze
Dokonując podsumowania przedstawionych wyników badań, można
konstatować, iż głównym mankamentem systemu edukacyjnego w Polsce jest
biurokracja, która nie pozwala na realizowanie wysokiej jakości procesu
dydaktycznego. Nauczyciele muszą w pierwszej kolejności zwracać uwagę na
stronę formalną w procesie dydaktycznym podporządkowując się wymogom polityki
edukacyjnej. Nie ważny jest kompetentnie przeprowadzany proces dydaktyczny.
Niesubordynacja wobec przepisów i ustaw, niedopełnienie strony formalnej skutkuje
bardzo często upomnieniami bądź naganami ze strony dyrekcji placówki. Jak wobec
takich argumentów znaleźć motywację do organizacji procesu dydaktycznego, który
będzie inspirujący dla uczestników procesu kształcenia na każdym jego etapie?! Jak
wobec takiego natłoku obowiązków inspirować najmłodszych, którzy rozpoczynają
swoją przygodę ze szkołą, dodatkowo od obniżonego wieku szkolnego?!
Wydawać by się mogło, iż nadmiar pracy może być zrekompensowany
wynagrodzeniem adekwatnym do realizowanych obowiązków. Jednak w tej kwestii
także wiele pozostaje do życzenia. Nauczyciele wciąż uważają, iż ich zarobki
mogłyby ulec wzrostowi i może chociaż w ten sposób wynagrodzić czas spędzany
po godzinach na wypełnianiu dodatkowych zadań biurokratyczno-dydaktycznych.
Autorka opracowania, jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem,
obserwując sytuację we współczesnym systemie szkolnym, jest zdania, iż jest ona
z roku na rok coraz trudniejsza. Nauczyciele „toną” w stosie dokumentów, spędzając
nad nimi każdą wolną godzinę. Czy w odniesieniu do przedstawionych rozważań
maksyma Hirszfelda „Żeby innych zapalać, trzeba samemu płonąć” 30 nie wydaje się
paradoksem. Niestety w aspekcie współcześnie zreformowanej szkoły, która została
zdominowana przez biurokrację, ogień motywacji stopniowo ale konsekwentnie
wygasa. Mimo to nauczyciele muszą zmagać się z obecną polityką edukacyjną
i motywować się wewnętrznie do działań innowacyjnych, które będą dla uczniów
bodźcem do osiągania wytyczonych celów i samodoskonalenia, przynosząc im
w przyszłości wymierne korzyści. Bowiem zawód nauczyciel to pewnego rodzaju
misja, to nie tylko praca ale powołanie. Kto tego nie czuje nigdy nie roznieci ognia
wśród najważniejszych osób w procesie kształcenia – uczniów.
System edukacji w Polsce – dezyderaty naprawcze
Na podstawie przedstawionych w poprzednich sekcjach rozważań, nasuwa się
pytanie. Czy istnieje szansa na stworzenie systemu edukacyjnego, który mógłby
sprostać wymaganiom współcześnie zglobalizowanego świata oraz być użyteczny
dla uczestników mechanizmów przemian partycypujących w procesach kształcenia
a więc uczniów oraz kreatorów procesów dydaktycznych – nauczycieli?! Autorka
jako odpowiedź na postawione pytanie przytacza cytat z Raportu UNESCO
Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, Poniższe kierunki
i zalecenia powinny się stać dezyderatami naprawczymi dla współczesnej edukacji.
 „Cztery filary są podstawą edukacji: uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby
działać; uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć się, aby być.
 Uczyć się, aby wiedzieć, łącząc kulturę ogólną dostatecznie rozległą,
z możliwością zgłębiania niewielkiej liczby przedmiotów. Innymi słowy:
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T. Pniewski, Kalisz z oddali. Kalisz 1988, s. 60
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uczyć się, aby móc korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja przez
całe życie.
Uczyć się, aby działać w celu nie tylko zdobycia kwalifikacji zawodowych,
lecz – co więcej – kompetencji, które pozwolą stawić czoło różnym
sytuacjom oraz pracować w zespole. Lecz także uczyć się, aby działać
w ramach różnych społecznych doświadczeń lub pracy, która nadarza się
młodym ludziom i dorastającej młodzieży, bądź samorzutnie na skutek
kontekstu lokalnego lub krajowego, bądź formalnie dzięki rozwojowi
kształcenia przemiennego.
Uczyć się, aby żyć wspólnie, dążąc do pełniejszego zrozumienia Innego
i dostrzegania współzależności, realizować wspólne projekty i uczyć się
regulowania konfliktów z poszanowaniem wartości pluralizmu wzajemnego
zrozumienia i pokoju.
Uczyć się, aby być – aby łatwiej osiągnąć pełny rozwój swojej osobowości
i moc nieustannie, zwiększając zdolność do autonomii, osądu i osobistej
odpowiedzialności. Realizując ten cel, nie wolno zaniedbać w edukacji
żadnego potencjału jednostki: pamięci, rozumowania, poczucia estetyki,
zdolności fizycznych, umiejętności porozumiewania się, itp.
Ponieważ systemy edukacji formalnej mają tendencję do uprzywilejowania
dostępu do wiedzy, ze szkodą dla innych aspektów kształcenia, ważne jest,
aby rozpatrywać edukację całościowo. Ta wizja powinna w przyszłości
inspirować i ukierunkowywać reformy edukacyjne, czy to w zakresie
opracowywania
programów,
czy
definiowania
nowej
polityki
pedagogicznej”.31

Podsumowanie
W XXI wieku rynek edukacyjny powinien być fundamentalną platformą rozwoju
dla wszystkich, którzy ze względu na zmieniające się wymogi współczesnego
świata, muszą poszerzać kompetencje, ażeby móc efektywnie reagować
w przypadku zmian na obranej drodze kształcenia lub kariery zawodowej. Edukacja
powinna być wartościowym „towarem” na rynku dóbr.32 Czy dokonując rekapitulacji
informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz opisanych w niej wyników badań
można potwierdzić powyższe stwierdzenie?! Edukacja jest zapewne cennym
skarbem, który należy pielęgnować. Jednak jej całokształt jest uzależniony od osób
ze sceny politycznej, dla których dobro młodych ludzi nie zawsze stoi na pierwszym
miejscu.
Niestety „ciągle brak jest wizji szkoły przyszłości w okresie następnego
ćwierćwiecza. 25 lat to przyszłość, w którą jeszcze można próbować wejrzeć,
chociaż wizja taka nie może być ani zbyt dokładna, ani szczegółowa. Można jedynie
próbować przedstawić różne prawdopodobne scenariusze osadzone w nurcie
myślenia perspektywicznego o przyszłości, niekoniecznie mając na celu samo
przewidywanie, ale bardziej kształtowanie tego, co może nastąpić
w przyszłości (...)”.33
J. Delors, Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw
Edukacji dla XXI wieku. Warszawa 1998
32
E. Solarczyk-Ambrozik, Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwanie edukacyjne
(w:) www.instytut.info/images/stories/ksiazki.../06-Solarczyk-Ambrozik.pdf (pobrano 1.07.2015 r.)
33
R. Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999, s. 123
31
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Bez względu na okoliczności nie wolno jednak tracić nadziei na lepsze jutro.
Pomimo przeszkód nauczyciele muszą mieć świadomość pełnionej misji
i podejmować wyzwania jakie stawia przed nimi otaczająca rzeczywistość. Tylko
wówczas przeciwstawią się największej patologii współczesnego systemu
edukacyjnego, jaką jest poddanie się istniejącemu mechanizmowi błędów.
Streszczenie
Kreatorzy procesu dydaktycznego – nauczyciele, stoją przed wyzwaniem
wobec współczesnego systemu obowiązkowej edukacji i osób najważniejszych
w procesie kształcenia – uczniów. Muszą oni tak konstytuować proces dydaktyczny,
aby osiągnąć wytyczone cele edukacyjne oraz „zapalić” w uczniach chęć do nauki
i własnego rozwoju. Czy jest to możliwe wobec skomplikowanych mechanizmów
współczesnej rzeczywistości edukacyjnej?! Obecny system edukacji jest
konstruktem implikującym wiele przestarzałych zasad i ograniczających schematów,
pomimo ciągłych modernizacji, mających tworzyć lepszą perspektywę zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli. Nie spełnia on funkcji praktycznej, która pozwoliłaby
młodym ludziom na harmonijną egzystencję.
Uwzględniając powyższe aspekty, Autorka omówi w niniejszym opracowaniu
wady współczesnego systemu edukacji. Połączy część teoretyczną z badaniem
przeprowadzonym na grupie składającej się z sześćdziesięciu nauczycieli
reprezentujących szkoły wybrane z każdego poziomu edukacyjnego.
Słowa klucze: edukacja, oświata, system edukacji, system oświaty, system
naprawczy
Summary
The creators of the didactic process — teachers — are facing challenges
concerning the modern system of compulsory education and the key persons in the
schooling process — students. Teachers need to prepare and conduct the didactic
process in a way that will allow them to meet its educational objectives and to
encourage the students to study and develop. Is that possible in the light of the
complex mechanisms of the modern educational reality? Despite a whole range
of attempts at modernising the system, which are supposed to grant better
perspectives to both students and teachers, the current system remains constricted
by numerous outdated principles and restrictive patterns. It is impractical, thus not
allowing young people for a harmonious existence.
Taking all the above into account, the author will discuss the disadvantages
of the modern system of education. She will combine the theoretical part with
an empirical study carried out on a group of sixty teachers representing schools from
each tier of education.
Key words: education, system of education, sanation
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STUDENCI POLSCY I HISZPAŃSCY WOBEC LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW
JEDNOPŁCIOWYCH I WYCHOWYWANIA PRZEZ NIE DZIECI 1
Wstęp
Związki homoseksualne, zarówno męskie jak i żeńskie istnieją od wieków,
mimo, że stanowią znaczącą mniejszość wśród form relacji intymnych dwojga ludzi.
Starożytne formy niewerbalnego przekazu, które zostały zachowane po dziś dzień
(wazy, malowidła, karty papirusu itp.) dostarczają nam informacji dotyczących relacji
lesbijskich oraz gejowskich, jak również stosunku ówczesnego społeczeństwa
wobec nich, który był zróżnicowany ze względu między innymi na taką zmienną jak
kraj pochodzenia ludności (w starożytnej Grecji aprobowano związki zarówno
gejowskie jak i lesbijskie z kolei w starożytnym Rzymie z jednej strony ich nie
aprobowano z kolei z drugiej strony były one powszechne np. podejmowanie
kontaktów homoseksualnych z niewolnikami).2
Dlatego w niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki z badań
bazujących na analizie porównawczej stosunku polskich oraz hiszpańskich
studentów do legalizacji związków lesbijskich oraz wychowywania przez nie dzieci.
Omówienie wyników zostanie dokonane ze względu na następujące zmienne: kraj
pochodzenia respondentów oraz kierunek obranych studiów, które, jak się okazało,
na gruncie polskiej rzeczywistości różnicują odpowiedzi respondentów.
Postrzeganie związków homoseksualnych w Polsce i na świecie
Stosunek społeczeństwa na świecie, na przestrzeni wieków, wobec jednostek
orientacji homoseksualnej zależny był od wielu czynników. Między innymi od
diagnostycznej klasyfikacji homoseksualizmu niewątpliwie rzutującego na sposób
jego postrzegania, aktywności gejów i lesbijek w płaszczyźnie walki o swoje prawa,
postępu i rozwoju cywilizacyjnego.
Wraz z końcem XIX i początkiem XX wieku ze wzmożoną siłą kobiety domagały
się równouprawnienia i podejmowały walkę o swoje prawa. 3 Stanowiło to jeden
z czynników, który przyczynił się do przeobrażania się modelu rodziny kulturowego
tradycyjnego (w Polsce – katolickiego) na model modernistyczny – partnerski
w którym role kobiety oscylowały nie tylko wokół realizacji zadań związanych
z ogniskiem domowym, ale również tych ściśle korelujących z ich rozwojem

Należy nadmienić, że zaprezentowane i opisane w niniejszym artykule wyniki badań zostały
zrealizowane i szczegółowo opracowane w niepublikowanej pracy magisterskiej autorki, napisanej pod
nadzorem pani profesor zw. dr hab. Magdaleny Piorunek, przy Zakładzie Poradnictwa Społecznego na
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2
K. Boczkowski, Homoseksualizm. Kraków 2003, s. 63; Ch. Hupperts, Homoseksualizm w Grecji i Rzymie
(w:) Aldrich (red.): Geje i lesbijki. Życie i kultura. Kraków 2006, s. 49
3
J. Żarnowski, Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyśpieszenia: Europa i Polska 1918- 1989
(w:) Kalwa, Walaszek, Żarnowska (red.): Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej
w kontekście europejskim. Warszawa 2005, s. 38
1
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osobistym, zawodowym.4 Równocześnie powoli zaprzestawano postrzegać rolę
dziecka jedynie w kategoriach przedmiotowych (jako dodatkowa siła robocza)
a zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego wartości autotelicznej. 5
Przeobrażenia struktury władzy w rodzinie, przemiany społeczno-gospodarcze,
doprowadziły z biegiem czasu do coraz częstszego pojawiania się nowych modeli
rodzinnych spośród których można wyróżnić między innymi rodziny homoseksualne.
Do zmian w tym zakresie, przede wszystkim do ujawniania na szerszą skalę
funkcjonowania związków jednopłciowych wychowujących dzieci, przyczyniła się
między innymi reformacja mająca miejsce w 1973 roku dotycząca rozumienia
homoseksualizmu z dewiacji seksualnej na orientację psychoseksualną. 6 To
zwrotnie doprowadziło do innego postrzegania orientacji homoseksualnej –
z choroby możliwej do leczenia na orientację psychoseksualną, której jednostka nie
może wybierać i która nie jest poddawana terapii a równocześnie klasyfikowana na
równi z heteroseksualizmem. Również od tego momentu, a dokładniej od lat
osiemdziesiątych XX wieku, wzrosło zainteresowanie problematyką orientacji
homoseksualnej na wielu innych, aniżeli tylko medycyna, płaszczyznach
naukowych. Poszerzyło to krąg naukowców badających specyfikę funkcjonowania
związków jednopłciowych oraz rodzin tęczowych, które wraz z obniżaniem się
marginalizacyjnych nastrojów społeczeństwa wobec nich, zaczęły ujawniać swoje
funkcjonowanie. W dużej mierze było to możliwe dzięki postępującym regulacjom
prawnym w krajach europejskich, zezwalającym związkom jednopłciowym na
adopcję i wychowywanie dzieci. Jednym z takich krajów, od 2005 roku, jest
Hiszpania, której mieszkańcy, stereotypowo i nie tylko, cieszą się opinią ludzi
liberalnych, otwartych i pomocnych. Uwzględniając wyniki Eurobarometru,
wskazujące, że w krajach, w których związki jednopłciowe mogą podjąć się
wychowywania adoptowanych przez siebie dzieci, stopień tolerancji społeczeństwa
wobec nich jest wyższy aniżeli w tych krajach, w których takiej możliwości geje
i lesbijki nie mają, np. w Polsce,7 zamierzano zbadać, na próbie studentów będących
obywatelami Polski i studentów będących obywatelami Hiszpanii, jakie nastroje
i podejście w stosunku do rodzin tęczowych rzeczywiście panuje a konkretniej,
wobec możliwości legalizacji swojego pożycia przez geje i lesbijki oraz adopcji przez
nich dzieci.
Główne wątki metodologiczne badań8
Badania, których część wyników zostanie w niniejszym artykule przytoczona,
zostały zrealizowane we wrześniu oraz na przełomie listopada i grudnia 2014 roku.

4

H. Liberska, M. Matuszewska, Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania (w:) Janicka, Liberska
(red.): Psychologia rodziny. Warszawa 2014, s. 118-122
5
R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta: przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń.
Kraków 2001, s. 18
6
P. Tomalski, Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii
przywiązania. Warszawa 2007, s. 14
7
J. Gerhards, Non-discrimination towards homosexuality. The European Union's policy and citizens'
attitudes towards homosexuality in 27 European countries (w:) "International Sociology". 2010, vol. 25,
nr 1, s. 11-12
8
Ograniczeniem niniejszych badań jest niewielka liczebność i zróżnicowanie próby badawczej.
W związku z czym, opracowane i opisane wyniki w niniejszym artykule jedynie nakreślają występujące
trendy odnoszące się tylko do przebadanej próby badawczej i nie powinny być uogólniane na szerszą
populację i a ich analiza powinna być dokonywana z rozwagą.
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Ich przedmiotem uczyniono opinie respondentów polskich oraz hiszpańskich
o rodzinach homoseksualnych (związku jednopłciowym wychowującym dziecko/
dzieci). Zamierzano dokonać analizy porównawczej stopnia aprobaty studentów
polskich oraz hiszpańskich wobec orientacji homoseksualnej, gejów i lesbijek oraz
tworzonych przez nich związków, jak również rodzin homoseksualnych (możliwości
legalizacji ich pożycia, adopcji dzieci itp.) oraz sprawdzić, czy kierunek studiów
realizowany przez próbę badawczą różnicuje uzyskane wyniki, dlatego wszyscy
przebadani respondenci byli słuchaczami trzeciego roku studiów (założono, że okres
trzech lat spędzonych na nauce konkretnej specjalności na studiach jest
wystarczający, by przyswoić dobrze dany materiał dydaktyczny, którego znajomość
mogłaby wpływać na stosunek grupy badawczej na ich opinie i postrzeganie rodzin
tęczowych).
Próba liczyła następujące grupy osób:
 czterdziestu trzech studentów Universidad de La Coruña: dwudziestu trzech
respondentów studiujących pedagogikę i dwudziestu studentów
studiujących architekturę;
 sześćdziesięciu dwóch studentów studiujących specjalność: elektrotechnika
na Politechnice Poznańskiej;
 czterdziestu siedmiu studentów studiujących medycynę na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu;
 czterdziestu dwóch studentów studiujących psychologię na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie, na dwóch różnych jednostkach
zajęciowych z dwoma różnymi grupami respondentów we wszystkich wyżej
wymienionych grupach z wyjątkiem respondentów studiujących medycynę, gdzie
udało się uzyskać odpowiedzi na wystosowany kwestionariusz ankiety podczas
jednej jednostki zajęciowej.
Przed przystąpieniem do badań wystosowano następujące hipotezy: 9
 respondenci specjalizujący się w naukach ścisłych (studenci Politechniki
Poznańskiej), ze względu między innymi na brak wiedzy z zakresu
funkcjonowania człowieka, stanowić będą środowisko najbardziej neutralne
w swych poglądach, równocześnie, będą stanowić środowisko najbardziej
przeciwne legalizacji związków jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci;
 zarówno respondenci medycyny jak i respondenci psychologii, ze względu
na specyfikę ich przyszłego zawodu wymagającego od nich znajomości
funkcjonowania człowieka, interakcji z nim, komunikatywności i nierzadko
empatii stanowić będą środowisko przychylne legalizacji związków
jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci;
 studenci hiszpańscy, niezależnie od obranego kierunku studiów, stanowić
będą
środowisko
najbardziej
przychylne
legalizacji
związków
jednopłciowych, odwołując się do badań Eurobarometru10 wskazujących, że

Przyjęto definicję hipotezy za Tadeuszem Pilchem, jako "wszelkie twierdzenia częściowo tylko
uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też
i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego (…) na podstawie danych wyjściowych” (T. Pilch. 1995,
s. 26-27).
10
J. Gerhards, op. cit., s. 11-12
9
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w krajach, w których prawnie uregulowano możliwość legalizacji związków
jednopłciowych, istnieje wyższy dla nich poziom tolerancji.
Metoda, technika i narzędzie badawcze
W omawianym badaniu wykorzystano strategię ilościową i posłużono się,
zgodnie z ujęciem terminologicznym "metody" Mieczysława Łobockiego, 11 metodą
sondażu diagnostycznego, która za Tadeuszem Pilchem "jest sposobem
gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice
zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zborowości, nasilaniu się
i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach
instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadających znaczenie wychowawcze –
w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której
badane zjawisko występuje".12 Mając w zamiarze zbadać opinie studentów polskich
i hiszpańskich metoda sondażu diagnostycznego wydała się najwłaściwsza a do
uzyskania jak najbardziej rzetelnych danych posłużono się techniką 13 ankiety dzięki
której można gromadzić informacje nie partycypując bezpośrednio w procesie
udzielania odpowiedzi przez respondentów (ankieter ma możliwość pytania
indywidualnie respondentów, aczkolwiek najczęściej rozdaje kwestionariusze
ankiety, tłumaczy procedurę i cel badania i prosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety). 14 Narzędziem badawczym, którym
się posłużono był kwestionariusz ankiety oparty na skali porządkowej a konkretniej
skali Likerta,15 której natężenie odpowiedzi oscylowało na pięciostopniowej skali
(zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się,
zdecydowanie się nie zgadzam). W pierwotnej wersji kwestionariusza ankiety,
którym się posłużono, wystosowano kilkadziesiąt twierdzeń odnoszących się do
wiedzy respondentów dotyczącej orientacji homoseksualnej, postrzegania przez
nich gejów i lesbijek oraz tworzonych przez nich związków, jak również szerokiego
spectrum dotyczącego funkcjonowania rodziny tęczowej. W niniejszym artykule
zostaną przedstawione jedynie pewne aspekty niniejszego badania prezentujące
wyniki dotyczące stosunku respondentów do legalizacji związków jednopłciowych
oraz możliwości wychowywania przez nie dzieci.
Studenci a legalizacja związków jednopłciowych
Jednymi z twierdzeń, wobec których poproszono studentów o ustosunkowanie
się, były twierdzenia: "popieram legalizację związków lesbijskich"; "popieram

Metoda, wg Mieczysława Łobockiego jest "z reguły pewnym ogólnym systemem reguł, dotyczących
organizowania określonej działalności badawczej tj. szeregu operacji poznawczych i praktycznych,
kolejności ich zastosowania, jak również specjalnych środków i działań, skierowanych z góry na
założony cel badawczy" (M. Łobocki. 1978, s. 115)
12
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995, s. 51
13
Technika badawcza, za Tadeusze Pilchem jest „czynnościami praktycznymi, regulowanymi starannie
wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji,
opinii, faktów” (T. Pilch. 1995, s. 42)
14
T. Pilch, op. cit., s. 86-87
15
Skala Likerta zaliczana jest do jednowymiarowych skal pomiaru postaw. Jej użycie pozwala zbadać
natężenie występowania danej cechy, stosunku jednostek do danych kafeterii stwierdzeń w niej
wystosowanych. Składa się zazwyczaj z siedmiu lub pięciu możliwości odpowiedzi o różnej sile
natężenia (np. zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się,
zdecydowanie się nie zgadzam) (Jezior. 2013, s. 118)
11
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legalizację związków gejowskich". Poniżej zostały przedstawione wyniki odpowiedzi
wszystkich respondentów na przytoczone twierdzenie.
Rysunek nr 1: stopień aprobaty wszystkich przebadanych studentów dla legalizacji
związków jednopłciowych (łączna liczba studentów – 194)

Źródło: badania własne

Odwołując się do danych przytoczonych na powyższym wykresie należy
stwierdzić, że przebadana grupa respondentów wykazuje ambiwalentny stosunek
wobec możliwości legalizacji związków jednopłciowych. Większość popiera
możliwość legalizacji takiej formy pożycia intymnego, równocześnie ok. 1/3
respondentów jest temu przeciwna a ok. 1/5 studentów nie potrafi ustosunkować się
jednoznacznie wobec przytoczonego twierdzenia. Należy zwrócić uwagę, że prawie
jednakowy odsetek respondentów popiera legalizację związków zarówno
gejowskich jak i lesbijskich, równocześnie trochę wyższy odsetek jest przeciwny
legalizacji męskich związków jednopłciowych i mniejszy ma wątpliwości
w ustosunkowaniu się wobec niniejszego stwierdzenia względem gejowskich par.
Stosunek respondentów jest bardziej zróżnicowany analizując ich odpowiedzi
ze względu na zmienną różnicującą jaką jest kraj ich pochodzenia.
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Rysunek nr 2: stopień aprobaty studentów hiszpańskich wobec legalizacji związków
jednopłciowych (łączna liczba studentów – 43)

Źródło: badania własne

Odwołując się do danych wskazanych na powyższym wykresie i porównując je
do tych zaprezentowanych na wykresie pierwszym należy zauważyć, że studenci
hiszpańscy są grupą, która zdecydowanie różnicuje uzyskane wyniki. Prawie
wszyscy respondenci popierają legalizację żeńskich związków jednopłciowych,
nieco mniejszy odsetek, aczkolwiek równie wysoki (88%) popiera legalizację
męskich związków jednopłciowych. Przebadana grupa hiszpańskich respondentów
wskazuje na nieco wyższy poziom ambiwalencji w ustosunkowaniu się wobec
twierdzenia dotyczącego legalizacji gejowskich par, ponieważ żaden
z respondentów nie był temu twierdzeniu jednoznacznie przeciwny aczkolwiek 12%
z nich nie potrafiło się wobec niego jednoznacznie ustosunkować.
Wśród respondentów hiszpańskich potwierdzona została hipoteza, że kierunek
studiów i wiążący się z tym zasób wiedzy dotyczący funkcjonowania jednostki (bądź
brak takiej wiedzy) nie różnicuje ich stosunku wobec męskich i żeńskich związków
jednopłciowych, ponieważ zarówno w stosunku do jednych, jak i do drugich,
zarówno studenci architektury, jak i studenci pedagogiki wykazują wysoki stopień
aprobaty.
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Rysunek nr 3: stopień aprobaty studentów polskich wobec legalizacji żeńskich
związków jednopłciowych (łączna liczba studentów – 151)

Źródło: badania własne
Rysunek nr 4: stopień aprobaty studentów polskich wobec legalizacji męskich
związków jednopłciowych (łączna liczba studentów – 151).

Źródło: badania własne
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W przypadku respondentów polskich zauważalna jest ambiwalencja
odpowiedzi i ich zróżnicowanie ze względu na obrany kierunek studiów. Najbardziej
przeciwni legalizacji związków jednopłciowych są respondenci Politechniki
Poznańskiej, przy czym wyższy odsetek tej próby respondentów jest przeciwny
legalizacji męskich związków jednopłciowych, nieco mniejszy ich odsetek żeńskich
związków jednopłciowych.
Równocześnie należy zauważyć, że zarówno respondenci medycyny jak
i respondenci psychologii popierają legalizację związków jednopłciowych
niezależnie od płci osób je tworzących. W tym względzie bardziej tolerancyjni są
respondenci psychologii spośród których ponad połowa aprobuje możliwość
legalizacji związków jednopłciowych a 1/5 (w przypadku par gejowskich) i niecała
1/3 (w przypadku par lesbijskich) jest im przeciwna.
Jednocześnie ten sam odsetek respondentów medycyny jest przeciwny
legalizacji męskich związków jednopłciowych, co je popiera. Jednakowy, jak
w przypadku aprobaty wobec legalizacji gejowskich związków, odsetek tej próby
respondentów popiera legalizację żeńskich związków jednopłciowych, jednocześnie
mniejszy odsetek jest im przeciwny.
Wśród próby polskich respondentów zauważa się pewną zależność,
mianowicie, niezależnie od płci jednostek, których miałaby dotyczyć prawna
legalizacja ich pożycia, studenci ustosunkowują się bardzo podobnie. Można zatem
stwierdzić, że podejście przebadanej próby respondentów wobec możliwości zmiany
prawnej, która umożliwiłaby gejom i lesbijkom formalizację swoich związków, jest
niezależna od płci samych zainteresowanych (gejów i lesbijek). Dalej, można
wywnioskować, że stosunek przebadanych studentów z Polski, wobec zmiany
uregulowań prawnych dających gejom i lesbijkom możliwość formalizacji swoich
związków nie zmienia się znacząco w zależności od tego, czy mowa o żeńskich
parach jednopłciowych, czy mowa o męskich parach jednopłciowych. Wobec czego,
zachowują oni pewną obiektywność płciową i jeżeli część z respondentów jest takiej
możliwości przeciwna, to nie ze względu na płeć jednostek których ta regulacja ma
dotyczyć, ale najprawdopodobniej ich orientacji psychoseksualnej.
Kolejną zależnością jest fakt, że wobec legalizacji żeńskich par jednopłciowych
wyższy odsetek respondentów polskich, aniżeli w przypadku możliwości legalizacji
męskich par jednopłciowych, wyrażał niezdecydowanie wobec czego zmniejszała
się liczba respondentów będących przeciwko. Z kolei odwrotną tendencję zauważa
się w przypadku tego samego twierdzenia dotyczącego par gejowskich – trochę
niższy odsetek wyraża niezdecydowanie a wyższy sprzeciw (jedynie wyższy
odsetek respondentów psychologii był przeciwny legalizacji par lesbijskich aniżeli
gejowskich).
Podobnych zależności, jak w przypadku respondentów polskich, nie zauważa
się wśród próby respondentów z Hiszpanii. Niemal jednogłośnie opowiadają się oni
za regulacją prawną umożliwiającą parom jednopłciowym (niezależnie od ich płci)
legalizację swoich związków. Kierunek studiów także nie różnicuje ich odpowiedzi.
Można w takim razie wywnioskować, że w przypadku tej próby respondentów, kraj
pochodzenia, specyfika kultury, najprawdopodobniej to, co zostało napisane już
wcześniej w niniejszym artykule, prawnie uregulowana możliwość legalizacji
związków jednopłciowych w Hiszpanii, wpływa na zauważalnie wyższy poziom
tolerancji tej próby respondentów. Można przypuszczać, że w hiszpańskiej kulturze,
cechującej się otwartością i wyższym stopniem liberalizmu, w której istnieje wiele
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znanych klubów dla gejów i lesbijek, proces coming out'u występuje częściej,
interakcje pomiędzy osobami hetero- i homoseksualnymi są częstsze, co sprzyja
nawiązywaniu znajomości/ przyjaźni i tym samym zmienia bądź modyfikuje stosunek
jednych do drugich. Przy tym należy zwrócić uwagę, że w Polsce, w roku 2010
jedynie 24% populacji przyznało, że zna osobiście osobę orientacji homoseksualnej.
Jest to zdecydowanie niewielki odsetek osób.
Rysunek nr 5: stopień aprobaty studentów wobec adopcji dzieci przez pary
jednopłciowe (łączna liczba studentów – 194)

Źródło: badania własne

Kolejne twierdzenia, wobec których poproszono studentów, by się
ustosunkowali na pięciostopniowej skali (zdecydowanie się zgadzam; zgadzam się;
nie mam zdania; nie zgadzam się; zdecydowanie się nie zgadzam), były twierdzenia:
"popieram adopcję dzieci przez związki lesbijskie"; "popieram adopcję dzieci przez
związki gejowskie".
Na powyższym wykresie zostały przedstawione odpowiedzi wszystkich
studentów na przytoczone twierdzenia. Należy zwrócić uwagę, że podobnie, jak
w przypadku ich stosunku wobec legalizacji związków jednopłciowych, podobnie
w przypadku omawianego twierdzenia, nie zauważa się znaczących różnic
w natężeniu odpowiedzi w zależności od tego, czy dziecko miałaby wychowywać
para gejów, czy para lesbijek. Większość respondentów jest przeciwna, by pary
jednopłciowe miały możliwość adopcji dzieci, niemal ten sam odsetek respondentów
zgadza się z tym twierdzeniem zarówno wobec żeńskich par, jak i męskich,
równocześnie nieco wyższy jest przeciwny, by to pary lesbijskie mogły adoptować
dzieci.
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Wyniki ponownie różnicuje zmienna, jaką jest kraj pochodzenia respondentów.
Rysunek nr 6: stopień aprobaty studentów polskich i hiszpańskich wobec adopcji dzieci
przez pary jednopłciowe (łączna liczba studentów polskich – 151; łączna liczba studentów
hiszpańskich – 43)

Źródło: badania własne

Widać znaczne dysproporcje w natężeniu odpowiedzi studentów polskich
i hiszpańskich oraz w stopniu ich aprobaty wobec możliwości adopcji dzieci przez
związki jednopłciowe. Niemal ten sam odsetek respondentów polskich popiera taką
możliwość, co nie potrafi się wobec niej jednoznacznie ustosunkować. Jednak
zdecydowana większość nie chciałaby, by lesbijki i geje mogli adoptować dzieci.
Zupełnie odwrotną tendencję zauważa się w grupie hiszpańskich respondentów
spośród których prawie wszyscy popierają omawianą możliwość, równocześnie tylko
4% z nich jest jej przeciwna. Ponownie zauważalny jest rozdźwięk pomiędzy
stopniem aprobaty studentów z Polski a tymi z Hiszpanii.
Równocześnie, w grupie polskich studentów kierunek studiów przez nich
obrany ponownie różnicuje natężenie stopnia aprobaty respondentów.
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Rysunek nr 7: stopień aprobaty studentów polskich poszczególnych kierunków studiów
wobec adopcji dzieci przez pary jednopłciowe (łączna liczba studentów 151)

Źródło: badania własne

Większość wszystkich grup respondentów jest przeciwna temu, by pary
jednopłciowe mogły adoptować dzieci. Równocześnie, obiema grupami, których
odsetek respondentów przeciwko był najwyższy są studenci Politechniki
Poznańskiej oraz studenci psychologii. Grupą, która w tym względzie wykazywała
najwyższy stopień ambiwalencji w natężeniu odpowiedzi za i przeciwko była grupa
studentów medycyny. Ponad 1/3 popiera taką możliwość a 43% z nich jest jej
przeciwna.
W przypadku twierdzenia: "popieram adopcję dzieci przez pary lesbijskie/
gejowskie", hipoteza dotycząca potencjalnego najwyższego poziomu tolerancji
okazywanego przez studentów psychologii i medycyny, w przypadku tej pierwszej
z wymienionych grup, nie potwierdziła się. Analizując przedstawione wyniki można
zauważyć, że studenci psychologii popierają (w połowie) legalizację związków
jednopłciowych przy jednoczesnym odrzuceniu możliwości adopcji przez nie dzieci.
Równocześnie odsetek, z tej próby respondentów przeciwko jest zbliżony do
odsetka osób przeciwnych z Politechniki Poznańskiej, którzy w przeważającej
większości w ogóle nie aprobują ani legalizacji związków jednopłciowych, ani
możliwości adopcji przez nie dzieci. Są grupą, która, wydawać by się mogło, jest
najbardziej przeciwna ustanowieniu regulacji prawnych dających większe prawa na
różnych płaszczyznach gejom i lesbijkom.
Wśród respondentów z Hiszpanii kierunek studiów nie różnicuje uzyskanych
odpowiedzi. Zarówno studenci architektury jak i pedagogiki są w przeważającej
większości za adopcją dzieci przez związki gejowskie oraz lesbijskie.
Wnioski z analizy tych twierdzeń mogą być zbliżone do wniosków odnoszących
się do aprobaty wobec legalizacji związków jednopłciowych. Mianowicie
respondenci polscy, mimo poparcia przez większość z nich możliwości legalizacji
związków gejowskich i lesbijskich sprzeciwiają się ustanowieniu prawa nadającemu
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im możliwości adopcji dzieci. Należy zauważyć, że ich stosunek nie jest
uwarunkowany posiadaniem potencjalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania
człowieka (zarówno respondenci psychologii, medycyny, jak i elektrotechniki
w większości byli przeciwni prawnej formalizacji adopcji dzieci przez pary gejowskie
i lesbijskie). Uwzględniając, że zarówno w Hiszpanii jak i w Polsce zostały
przebadane próby respondentów w swej charakterystyce możliwie najbardziej
podobne (zróżnicowane ze względu na realizowane przez nie specjalizacje)
a stopień ich aprobaty dla adopcji dzieci przez związki jednopłciowe różnił się można
hipotetycznie przyjąć, że tym, co wpływa na różny stopień tolerancji będą oprócz
potencjalnych własnych uprzedzeń (w przypadku grup studentów z Polski)
uwarunkowania środowiskowe i kulturowe, czyli kraj pochodzenia obydwu grup.
Podobnie można potwierdzić wskazania Eurobarometru i stwierdzić, że regulacja
prawna umożliwiająca adopcję dzieci parom jednopłciowym może wpływać na
częstsze ujawnianie się ich w środowisku społecznym i intensywniejszą interakcję
z rodzinami heteroseksualnymi. Wówczas możliwa jest interakcja obydwu systemów
społecznych, wymiana poglądów, zaprzyjaźnienie się utrudniające marginalizację
rodzin tęczowych przez rodziny tradycyjne. Wniosek ten jest jedynie hipotetycznym
przypuszczeniem, które, by je potwierdzić, musiałoby zostać zweryfikowane
dodatkowymi badaniami.
Podsumowanie
Problematyka regulacji prawnych dotyczących związków jednopłciowych od
dawna budzi wiele kontrowersji i zawsze głośno dyskutowana jest poprzez środki
masowego przekazu. Zawsze pojawiają się jednostki w społeczeństwie, które są
przeciwne legalizacji związków homoseksualnych jak i te, które nie mają nic
przeciwko, podobnie w kwestii regulacji możliwości adopcji dzieci przez gejów
i lesbijki.
Wyniki z przytoczonych w niniejszym artykule badań potwierdzają to, na co
wskazuje Eurobarometr – mianowicie, że społeczeństwo, w którym geje i lesbijki
mają możliwość formalizacji swojego związku lub/ i adopcji dzieci, stopień tolerancji
wobec nich jest wyższy aniżeli w kraju w którym jednostki orientacji homoseksualnej
takich możliwości nie mają. Równocześnie, częściowo potwierdzona została
hipoteza o wyższym poziomie aprobaty w grupie respondentów studiujących
kierunki związane z funkcjonowaniem człowieka i konieczności interakcji z nim.
Streszczenie
Problematyka orientacji homoseksualnej oraz związków jednopłciowych jest
dyskursem coraz częściej poruszanym nie tylko w murach akademickich i na polu
naukowym, ale przede wszystkim stanowi część społecznej dyskusji, o różnym
natężeniu emocjonalnym. Nierzadko podejście jednostek wobec mniejszości
seksualnych oraz stopień ich aprobaty dla gejów, lesbijek oraz możliwości
wychowywania przez nich dzieci jest bardzo zróżnicowany ze względu między
innymi na ich pochodzenie. Dlatego niniejszy artykuł traktuje o podejściu i stopniu
aprobaty studentów hiszpańskich oraz polskich wobec legalizacji związków
jednopłciowych oraz możliwości adopcji przez nie dzieci. Zostanie wykazane, że kraj
pochodzenia respondentów może różnicować stopień aprobaty respondentów oraz
ich podejście wobec gejów i lesbijek.
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Słowa klucze: związki jednopłciowe, geje i lesbijki, adopcja dzieci, rodziny
homoseksualne, opinie studentów
Summary
The issue of homosexuality and same-sex unions is a discourse increasingly
being tackled not only within the walls of academic and scientific field, but above all
is part of the public discussion of various emotional intensity. Often individuals
approach towards sexual minorities and their degree of approval for gays, lesbians
and the possibility of raising by them children is very diverse inter alia on account
of their nationality. Therefore, this article deals with the approval of the approach and
extent of Spanish and Polish students against the legalization of same-sex unions
and the possibility of adoption by them children. It is shown that the country of origin
of respondents can vary the degree of approval of the respondents and their attitude
towards gays and lesbians.
Key words: same-sex unions, gays and lesbians, adoption of children,
homosexual families, student's opinions
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WSPARCIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE PEDAGOGIKI
HUMANISTYCZNIE ZORIENTOWANEJ

Wprowadzenie do problematyki
Teoria pedagogiki humanistycznej, jako istotne odniesienie do analizy
problematyki wsparcia społecznego, budowana jest na bazie psychologii
humanistycznej C. Rogersa i A. Maslowa. Podkreśla się w niej wizję człowieka
bogatego w możliwości rozwoju i samorealizacji oraz jego wolność w wyborze
własnej drogi życiowej. Interwencja z zewnątrz stanowi w tym ujęciu wsparcie
jednostki w osiąganiu przez nią, pomimo występujących indywidualnych ograniczeń,
maksimum osobistego rozwoju.1 Podobne przesłanie można odnaleźć w teorii
pedagogiki humanistycznej w ujęciu H. Radlińskiej. Autorka skupiając uwagę na
różnorodnych problemach człowieka i środowiska jego życia, nadrzędnym celem
pomocy czyni rozwijanie energii, sił ludzkich, dynamiki zdolnej do zmieniania
rzeczywistości, do budowania „lepszej przyszłości”. 2 Aktualne humanistyczne
postrzeganie człowieka sprowadza się, zdaniem M. Winiarskiego, 3 do
wyodrębnienia dwóch wymiarów, tj. wewnętrzno-subiektywnego i zewnętrznoobiektywnego. Pierwsza z perspektyw koncentruje się na świecie wewnętrznym,
sferze psychicznej, a także egzystencjalnej jednostki, wskazując jednocześnie na
zakres jej potrzeb, hierarchii wartości życiowych, dążeń i celów. Drugi wymiar
wyznacza natomiast obszar ustrukturalizowanego świata zewnętrznego, w którym
możliwe jest podejmowanie działań wspomagających i wspierających ją
w zaspokajaniu potrzeb. Ich zasadniczym celem jest, jak stwierdza J. Mellibruda,
zwiększenie u osoby przyjmującej pomoc zdolności do pomagania „samej sobie”.4
Aby proces wspomagania był aktem w pełni humanitarnym, formy działalności
wspierającej powinny być trafne i adekwatne do indywidualnych oczekiwań
człowieka bądź jego rodziny.
Wsparcie w ujęciu pedagogiki humanistycznej
Prawidłowy przebieg procesu wspomagania wymaga stworzenia właściwego
klimatu, służącego przełamaniu pomiędzy jego uczestnikami barier obcości,
nieufności i lęku.5 Dominujące w kontaktach staje się wówczas okazywanie
wzajemnej akceptacji i zrozumienia, przy równoczesnym zachowaniu postawy
1
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Warszawa 1998
2
A. Przecławska, W. Theiss, Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse (w:) A. Przecławska (red.):
Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Warszawa 1996, s. 23
3
M. Winiarski, Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana (w:) S. Kawula (red.): Pedagogika
społeczna. Dokonania. Aktualność. Perspektywy. Toruń 2001, s. 63
4
J. Mellibruda, Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich.
Warszawa 1986, s. 238
5
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autentyzmu.6 Proces wspomagania, jak objaśnia J. Rutkowiak, powinna cechować
otwartość, empatia, bezinteresowna życzliwość i serdeczność, a także partnerstwo
i rzeczywista współpraca człowieka potrzebującego i wspomagającego. 7
Pedagogika humanistyczna postuluje „bardziej ludzkie” traktowanie jednostek,
holistyczne myślenie o człowieku oraz dostrzeganie w każdej jednostce
pełnoprawnego członka społeczeństwa. Powołując się na tezy psychologów
amerykańskich C. S. Hall oraz G. Lindzey,8 można przyjąć, iż wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny w oparciu o koncepcję humanistyczną może prowadzić do
ukształtowania poczucia ich własnej wartości oraz wysokiego stopnia świadomości,
niezależności, samosterowności i postawy nonkonformistycznej wobec instytucji.
Założenia te powinny odnosić się wobec każdej instytucji, „która w myśl założeń
pedagogiki humanistycznej powinna służyć człowiekowi, a nie oczekiwać, że
człowiek dostosuje się do jej wymagań”. 9 Podejście humanistyczne umożliwia
podmiotowe, personalistyczne ujmowanie procesu wspomagania, nadając mu
jednocześnie wymiar działania humanitarnego.
Wymiar humanistyczny w naukach pedagogicznych odnosi się do człowieka
i jego rodziny jako głównych składników środowiska społeczno-kulturowego
i przyrodniczego.10 Jak stwierdzają A. Przecławska i W. Theiss,11 związany jest on
nieodzownie z respektowaniem i wzmacnianiem idei podmiotowości człowieka
nawiązującej do kształtowania „sił ludzkich”, sprawiedliwości społecznej oraz
pomocniczości. Wymienione wyżej sfery, stanowiące swoiste odzwierciedlenie
„humanistyczności”, wyrastają z klasycznej pedagogiki społecznej prezentowanej
przez jej prekursorów. A. Kamiński szczególną uwagę koncentrował bowiem na
sytuacjach jednostek i grup społecznych wymagających opieki i pomocy z zewnątrz,
bez których zagrożony byłby ich rozwój fizyczny, psychiczny, kulturalny. 12
H. Radlińska głównymi podmiotami w rzeczywistości społeczno-kulturowej uczyniła
natomiast przede wszystkim dzieci, ludzi w sytuacjach losowych, wychowanków
oraz niosących im pomoc wolontariuszy i pracowników społecznych. Humanitarne
postrzeganie drugiego człowieka postulujące konieczność odformalizowania
stosunków ludzkich na rzecz dialogu, współdziałania, wsparcia społecznego oraz
rzeczywistego „zbliżenia do człowieka”13 odnajdujemy także w licznych pracach
współczesnych pedagogów społecznych. 14
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7
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Pedagogika humanistyczna jest przede wszystkim pedagogiką opowiadającą
się po stronie dziecka. Skupia się zatem szczególnie wokół jego podmiotowości,
prawa do pełnego rozwoju indywidualnego oraz doceniania wartości świata
wewnętrznego.15 Podmiotowość dziecka wyraża się w dostrzeganiu jego potrzeb,
obecności w rodzinie, w komunikacji i strukturze społecznej tak, by mogło zaistnieć
w wymiarze zarówno ludzkim, jak też duchowym i społecznym.16 W ujęciu M. B.
Pecyny podmiotowe traktowanie dziecka oznacza jego prawo do bezpieczeństwa,
godności, niezależności, swobodnego komunikowania się, ale też wątpliwości
i popełniania błędów.17 Rozpatrując jednostkę ludzką w obszarze podmiotowości,
ujmuje się ją jako istotę autonomiczną doznającą i poznającą rzeczywistość głównie
w kontekście zachowania własnej homeostazy. Człowiek traktowany podmiotowo
jest postrzegany wobec tego jako cel, a nie środek w obszarze działań ludzkich.
Potwierdza to także teoria osobowości C. Rogersa zakładająca, że każda osoba jest
podmiotem niepowtarzalnym, a jej podstawowe odczuwane potrzeby skorelowane
są z uzyskaniem uznania, szacunku i podziwu ze strony innych ludzi. W tym ujęciu
człowiek uznawany jest jako jednostka potencjalnie wewnątrzsterowna, opierająca
się oddziaływaniom zewnętrznym i samostanowiąca o sobie. 18 Człowieka jako istotę
autonomiczną, starającą się zrealizować swoje możliwości postrzegał także
A. Maslow. W odróżnieniu do rogersowskiej teorii podkreślającej przede wszystkim
aspekt obrazu własnej osoby, koncentrował się on głównie na motywach, jakie
kierują ludźmi.19 Najpełniej obrazują to stanowisko słowa samego autora: „źródła ich
działania są bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne. Ta względna niezależność od
świata zewnętrznego (...) nie oznacza oczywiście braku wzajemnych oddziaływań.
(...) Chodzi tu o to, że w tym kontekście podstawowymi determinantami są
pragnienia i plany osoby samorealizującej się, a nie naciski pochodzące
ze środowiska”.20 Podejście humanistyczne przedstawia wizję człowieka wolnego,
wykorzystującego swoje możliwości, mimo występujących indywidualnych
ograniczeń w dążeniu do osiągnięcia maksimum osobistego rozwoju. Efekt ten
uzyskuje on dzięki procesowi samorealizacji, bądź samoaktualizacji, stanowiących
w ujęciu humanistycznym jego cechę wrodzoną. Stąd podkreślanie przez
wyjątkowości człowieka, jego wolności i odpowiedzialności w wyborze własnej drogi
życiowej, postrzeganie go jako podmiotu działania, zdolnego do decydowania
o własnym losie. Jak wynika ze wskazanych powyżej wybranych założeń, podejście
humanistyczne może stanowić także odniesienie teoretyczne wyjaśniające
postępowanie osób motywowanych do poszukiwania wsparcia. Przyjmując
stanowisko C. Rogersa, który charakteryzuje jednostkę jako podmiot

Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia. Olsztyn 1997; S. Kawula, Czynniki i sieć
wsparcia w życiu człowieka (w:) S. Kawula (red.): Pedagogika społeczna… op. cit.
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powszechnym. Kielce 1998, s. 125; G. Dryżałowska, Podmiotowość w pedagogice specjalnej
(w:) „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach”. 1999, nr 1, s. 51-57
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Za: E. Paszkiewicz, Struktura teorii… op. cit., s. 187
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wewnątrzsterowny, posiadający indywidualną siłę i motywację do radzenia
z trudnościami życiowymi, można założyć, iż podejmowane działanie pomocowe są
źródłem inspiracji i mobilizacji rodzin do samodzielnego rozwiązywania problemów
oraz optymalizowania sytuacji życiowej.
Uzasadnione wydaje się odniesienie problematyki podjętej w artykule także do
jednego z ważnych nurtów współczesnej refleksji pedagogicznej, mianowicie
pedagogiki personalistycznej. Znamienne w jej ujęciu jest odrzucenie statycznej
koncepcji „osoby”, a otwarcie na egzystencję i w niej poszukiwanie determinantów
życia osobowego. W tym kontekście szczególnie głęboki sens przypisuje się
spotkaniu dwóch podmiotów, ich otwarciu się na siebie, rozumieniu wzajemnych
relacji i współistnieniu, których konsekwencją staje się wzajemne wychowanie
i uczenie się.21 We współczesnej myśli personalistycznej podkreśla się
autonomiczną wartość człowieka i jego pełną afirmację, przy tym terminem
personalizm traktuje się także wielorakie programy działań wspierające rozwój
człowieka oraz podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne, wartościom
osobowo – duchowym.22
W naukach pedagogicznych akcentuje się potrzebę zwrócenia uwagi na
specyficzne osobowe wymiary istnienia człowieka. Przejawiają się one
we właściwych mu działaniach, tj. poznawaniu intelektualnych zdolności do
samokierowania, samodecydowaniu do miłości, wolności wyboru oraz ponoszeniu
odpowiedzialności. Stąd też celem wszystkich zabiegów wychowawczych staje się
przede wszystkim tzw. „wzbudzanie osoby”, na drodze uzdalniania jednostki do
przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju oraz samodzielnym
wytyczeniem osobistych celów. Taki sposób wzmocnienia „klientów”, określany
mianem empowerment, staje się zarówno procesem oznaczającym ułatwianie,
umożliwianie, sprzyjanie oraz promowanie zdolności jednostek do adaptacji, jak też
stanem ostatecznym stwierdzającym uzyskanie przez wspomaganych określonych
sił i mocy.23 W osiąganiu tych celów, podkreśla M. Nowak, powinna pomagać
jednostce przede wszystkim społeczność.24 W ujęciu personalizmu, człowiek nie
może bowiem aktualizować swych możliwości bez pozostawania w bezpośrednich
kontaktach z innymi ludźmi. Jest on, jak argumentuje M. A. Krąpiec „o tyle bytem
w sobie, samodzielnym i zupełnym, o ile jest bytem dla drugiego, bytem
społecznym”.25
W ujęciu humanistycznym i personalistycznym istotną rolę w poznawaniu
drugiego człowieka przypisuje się efektywnej komunikacji postrzeganej w kategorii
swoistego dialogu. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie elementarnych
zasad ma zapobiegać tworzeniu się pomiędzy partnerami interakcji
Zob. S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu…, op. cit., s. 127; J. Rutkowiak (red.): Pytanie – dialog –
wychowanie…op. cit.; J. Ratzinger, Zum Personverständnis in der Dogmatik (w:) J. Speck (red.): Das
Personverständnis in der Pädagogik und ihren Nachbarwissenschaften. I Teil eines Kongreβberichtes.
Bochum 1996, s. 162-164; T. Bauman, Pedagogika społeczna wobec zmian… op. cit.
22
J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej. Lublin 1997, s. 422-423; Zob. P. Buczkowski, R. Cichocki
(red.): Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność. Poznań 1989
23
Zob. J. Rappaport, Studies In empowerment: Introduction to the issue (w:) “Prevention in Human
Services”. 1984, nr 3, s. 1-7; C. Swift, G. Levin, Empowerment. An emerging mental health technology
(w:) “Journal of Primary Prevention”. 1987, nr 8, s. 71-94
24
J. Herbut (red.), Leksykon filozofii…, op. cit., s. 422-423
25
M. A. Krąpiec, Odzyskać świat realny. Lublin 1993, za: M. Łobocki, Teoria wychowania… op. cit.,
s. 153
21
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przeciwstawieństw „my”–„oni”, prowadzących do uprzedmiotowienia kontaktów
między ludźmi. Ich niepożądanym następstwem byłoby bowiem powstanie podziału
„na tych, którzy manipulują innymi, i tych, którzy tej manipulacji podlegają”, 26 a więc
sytuację niemożliwą do zaakceptowania w obszarze działań wspomagających. 27
Zgodnie z założeniami myśli dialogicznej człowiek może realizować swoje
indywidualne powołanie dopiero w bezpośrednim spotkaniu „ja – ty”.28 Jest to
związek o charakterze wyraźnie symetrycznym, opartym na równorzędnym
partnerstwie, wzajemnym rozumieniu, oddziaływaniu na siebie i uczeniu się. 29
Zadaniem pedagogów i pracowników socjalnych jest zatem stwarzanie optymalnych
warunków do rozwoju jednostki, a także autentycznej współpracy i współdziałania. 30
Wyeksponowanie podmiotu pomocy w procesie wspomagania nadaje wyjątkowy
sens czynnościom wspierającym. Człowiek w sytuacji trudnej staje się wówczas
podmiotem etycznym, równoprawnym partnerem w układzie pomocowym.
Wszystkie działania pedagogiczne wymagają zrozumienia wychowawczych relacji
między ludźmi oraz „zrozumienia świata i człowieka uwikłanego w te relacje”. 31
Zgodnie z prezentowanym stanowiskiem, postuluje się aktualnie realizację takiego
rodzaju pomocy, aby możliwe było zrozumienie problemów oraz wydobywanie
potencjału psychofizycznego i zdolności twórczych jednostki, które w konsekwencji
działań wspomagających przyczyniłyby się do podjęcia samopomocy
i samodoskonalenia. Przyjęcie humanistycznego odniesienia w procesie
wspomagania wymaga także zmiany orientacji zawodowej pracowników socjalnych
polegającej na wzmocnieniu ich zdolności do wymiany z otoczeniem,32 a także
zwiększeniu wrażliwości na ludzkie potrzeby wszystkich układów funkcjonalnych,
w tym także instytucji społecznych. 33
Ważną kategorią pedagogiki humanistycznej jest także holizm, umożliwiający
ujęcie problemów wychowania w szerszym społeczno–polityczno–kulturowym
wymiarze oraz zwrócenie uwagę na równoczesny rozwój wszystkich sfer
osobowości człowieka, ściśle ze sobą powiązanych. W interpretacji holistycznej
bowiem „ciało i psychika tworzą psychofizyczną całość. Każde zdarzenie w sferze
duchowej pociąga za sobą odpowiednią reakcję w sferze cielesnej, podobnie jak
każdy czyn fizyczny stanowi jednocześnie zmianę całościową”. 34 Całościowo, a nie
E. Paszkiewicz, Struktura teorii…, op. cit., s. 110
Zob. C. R. Rogers, A theory of therapy, personality and interpersonal relationship, as developed in the
client – centered framework (w:) S. Koch (red.): Psychology: A study of a science. T. 3. New York 1959
28
Zob. B. Baran (red.), Filozofia dialogu. Kraków 1991; M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej: ujęcie
dynamiczne w inspiracji rozwoju i wychowania. Lublin 1999; M. Buber, Ja i Ty. Warszawa 1992;
A. Przecławska, Wychowanie jako spotkanie (w:) A. Przecławska (red.): Relacje między ludźmi jako
przedmiot badań pedagogicznych. Warszawa 1993
29
Zob. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2005; M. Nowak, Teorie i koncepcje
wychowania. Warszawa 2008
30
O. A. Burow, Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej (w:) B. Śliwerski (red.):
Edukacja alternatywna, dylematy teorii i praktyki. Kraków 1992
31
T. Bauman, Pedagogika społeczna wobec zmian…, op. cit., s. 94
32
B. DuBois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, tom I. Katowice 1999, s. 142,
145; Zob. A. Olubiński, Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno–wychowawczej
(w:) S. Kawula (red.): Pedagogika społeczna… op. cit., s. 178
33
K. Obuchowski, Osobowość wobec zmian cywilizacji, czyli o ludziach roli, uczenia się i o autorach siebie
(w:) J. Brzeziński, H. Sęk (red.): Psychologia w obliczu zachodzących przemian społeczno-kulturowych.
Warszawa 2002
34
J. Surzykiewicz, Holizm (w:) T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom II. Warszawa
2003, s. 243
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fragmentarycznie rozpatrywane są także powiązania społeczne jednostki, lokujące
ją w gęstej sieci społecznych powiązań i układów, tworzących w prezentowanym
aspekcie, system jednolity. Jest to wynik postrzegania człowieka jako całości
nieredukowalnej, jedności psychofizycznej doświadczającej świata „całym sobą”, 35
dzięki integracji bodźców zewnętrznych i przeżyć wewnętrznych. Rozpatrywanie
działań pomocowych w kontekście założeń pedagogiki humanistycznej postrzeganej
jako nauka o duchu, ma doniosłe znaczenie w zakresie rozpoznawania, rozumienia
i nadawania sensu rzeczywistości, w której funkcjonuje wspomagany podmiot. Dla
pedagogiki humanistycznej poznawanie rzeczywistości jest zarazem źródłem
wiedzy o nas samych.
Ważny aspekt pedagogiki humanistycznej zdaniem T. Bauman zawiera się
w triadzie: teoria – praktyka – rozumienie. Według autorki budowanie
systematycznej teorii w oparciu o aktualne praktyczne problemy może być
jednocześnie wyrazem krytycznej refleksji nad dotychczasowymi działaniami
społecznymi. Pedagogika humanistyczna jest więc postrzegana nie w wymiarze
systemu normatywnego dla praktyki dostarczającego konkretnych wzorów
postępowania, ale w kategorii instancji opisującej praktyczne problemy oraz teorii
pedagogicznej dla praktyki, „służącej zrozumieniu sytuacji pedagogicznej
praktyki”.36 Zdaniem A. Olubińskiego do podstawowych zadań pracowników
socjalnych w wymiarze humanistycznym zalicza się, m.in.: a) pomaganie ludziom
w usprawnianiu i skutecznej realizacji ich własnych zdolności rozwiązywania
problemów oraz radzenia sobie z nimi; b) ułatwianie interakcji oraz modyfikowanie
i budowanie nowych stosunków między ludźmi, jak również systemami zasobów
społecznych; c) sprzyjanie efektywnemu i humanitarnemu działaniu na rzecz
zapewnienia ludziom warunków, środków, świadczeń oraz możliwości optymalnego
osobowego rozwoju.37 Zdaniem K. Obuchowskiego wszystkie układy funkcjonalne,
w tym także instytucje społeczne, można określać jako podmiotowe wówczas, gdy
spełniają określone warunki, mianowicie „dysponują wiedzą o sobie, wytyczają
w oparciu o nią zadania, dobierają do nich metodę i czynią to inteligentnie”. 38
Refleksje końcowe
Wsparcie społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym interpretowane jest
zazwyczaj w kontekście zapotrzebowania, oczekiwania i otrzymywania pomocy
w sytuacji trudnej. Podkreśla się przy tym obecność bezpośrednich znacząco
asymetrycznych relacji interpersonalnych oraz dobrowolność zachowań podmiotów
uczestniczących w całokształcie procesu wspierania. Na gruncie pedagogiki
społecznej i pracy socjalnej stanowi ono zagadnienie istotne w dyskusjach nad pracą
socjalno-wychowawczą oraz skutecznymi metodami i technikami wspierającym
jednostki i grupy społeczne w osiąganiu życiowej samodzielności. Pierwszoplanowe
zdają się być w podejmowanych analizach motywy i intencje działań pomocowych,
ich regularność w przestrzeni czasowej oraz zakładane i nieintencjonalne efekty.

O. A. Burow, Synergia jako naczelna…, op. cit.
T. Bauman, Pedagogika społeczna wobec zmian…, op. cit., s. 94-95
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Pedagogika społeczna… op. cit., s. 178; Zob. B. DuBois, Krogsrud Krogsrud Miley, Praca socjalna…,
op. cit., s. 145
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Przestrzeń wyborów niejednokrotnie sprzecznych, z jakimi spotyka się
pracownik socjalny przed rozpoczęciem interwencji, nie zawsze sprzyja przyjęciu
postawy jednocelowej i ostatecznej. Podejmowane przez niego decyzje wymagają
sprowadzenia do logiki racjonalnej. Oceniając sytuację, opisując i analizując
występujące okoliczności, a także konstruując koncepcję zmiany sytuacji klienta,
musi on skupić jednocześnie uwagę na ich pragmatycznym uzasadnianiu. W obliczu
wielorakich zdarzeń i konieczności dokonywania wyborów „mniej złych” rozwiązań,
pracownikowi socjalnemu pozostaje odwołanie się do własnych kompetencji,
wiedzy, umiejętności wchodzenia w relacje, zdolności rozumienia sytuacji oraz
trafnej jej oceny.39 Działalność praktyczna nie powinna zatem opierać się jedynie na
sformułowanych zasadach normatywnych odnoszących się do grup adresatów
wcześniej wyodrębnionych, ale na odnalezieniu w nich wspólnego charakteru
epistemologicznego. Na pracowniku socjalnym spoczywa wobec tego zadanie
wykształcenia
umiejętności
dostrzegania
w
pojedynczych
działaniach
niepowtarzalności każdej jednostki, a także zdolności adaptacji różnorodnych
sposobów postępowania do rozmaitych sytuacji życiowych klientów.
Streszczenie
W ujęciu personalistycznym istotną rolę w poznawaniu drugiego człowieka
przypisuje się efektywnej komunikacji postrzeganej w kategorii swoistych relacji,
których obecność w obszarze pracy socjalnej zauważyć można w działaniach
określonych mianem wsparcia społecznego. Humanitarne postrzeganie drugiego
człowieka postuluje konieczność odformalizowania stosunków ludzkich na rzecz
dialogu, współdziałania oraz rzeczywistego „zbliżenia” do człowieka. W artykule
zaprezentowano wybrane źródła wsparcia społecznego oraz zadania osób
wspomagających w kontekście teorii pedagogiki humanistycznej.
Słowa klucze: wsparcie społeczne, praca socjalna, pedagogika
humanistyczna
Summary
In the personalistic approach, an important role in learning about other people
is assigned to effective communication perceived as specific relationships whose
presence in the sphere of social work can be noticed in activities referred to as social
support. A humane perception of others calls for the necessity of informalizing
relationships between people for the sake of dialogue, cooperation, and actual
“closeness” to other people. The article presents selected sources of social support
and the tasks of the supporters in the context of humanistic pedagogy.
Key words: social support, social work, humanistic pedagogy
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ZAINTERESOWANIE ZAWODEM EDUKATORA EKOLOGICZNEGO WŚRÓD
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
Wstęp
Określenie edukator ekologiczny funkcjonuje powszechnie w obrębie
kształcenia nieformalnego i dotyczy głównie pracowników organizacji
pozarządowych, leśnych kompleksów promocyjnych i parków narodowych
prowadzących edukację na rzecz ochrony i kształtowania środowiska.
W roku 2013 zawód edukatora ekologicznego został oficjalnie opisany
i zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP. Według Polskiej
Klasyfikacji Działalności jest to zawód dedykowany sferze edukacyjnej do
prowadzenia pozaszkolnych form edukacji.1. Z zapisów znajdujących się
w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych wynika, że głównym zadaniem
edukatora ekologicznego jest prowadzenie szkoleń i działalności doradczej
w zakresie ekologii oraz upowszechnianie właściwych wzorców zachowań i postaw
przyjaznych środowisku przyrodniczemu, sprzyjających podnoszeniu świadomości
społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz promocji
zdrowego stylu życia. Postawione przed nim zadania wymagają nabycia szeregu
kompetencji zawodowych. Dotyczą one przede wszystkim kompetencji w zakresie:
̶ prowadzeniem edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych
i wiekowych;
̶ upowszechniania i popularyzacji działań edukacyjnych wśród całego
społeczeństwa;
̶ umiejętności społecznych umożliwiających efektywną pracę z ludźmi
i dokonywanie autorefleksji nad własną działalnością.
Edukator ekologiczny winien wg profilu opracowanego na podstawie
Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) 2 posiadać także
kompetencje kluczowe takie jak:
̶ umiejętność rozwiązywania problemów;
̶ współpraca w zespole;
̶ komunikacja ustna;
̶ wywieranie wpływu/przywództwo;
̶ planowanie i organizowanie pracy;
̶ sprawność motoryczna;
̶ umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania;
̶ umiejętności matematyczne;
̶ umiejętności z zakresu technologii informacyjnej (IT).
Według zamieszczonego w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych
profilu spośród dziewięciu wymienionych powyżej kompetencji kluczowych, siedem

1
2

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,1,1524,edukacja.html#sekcja (pobrano 10.12.2015 r.)
Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)
(red.) M. Rynko. Warszawa 2013
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z nich uznano jako bardzo ważne dla zawodu, jedną jako ważną (wywieranie
wpływu/przywództwo) i jedną jako istotną (umiejętności matematyczne).3
Miejscem pracy edukatora ekologicznego są różnego typu placówki
prowadzące edukację ekologiczną. W Polsce to głównie Regionalne Centra Edukacji
Ekologicznej, NGO, fundacje i stowarzyszenia „proekologiczne” czy Parki
Narodowe. Edukator może pełnić tam rolę osoby szkolącej, kierownika projektu lub
członka zespołu projektowego a także eksperta czy konsultanta. Zawód ten daje
również możliwość kierowania własną placówką edukacyjną. „Osoba
zainteresowana podjęciem zatrudnienia w charakterze edukatora ekologicznego
powinna posiadać wykształcenie średnie po kierunkach pokrewnych związanych
z ekologią i ochroną środowiska […]. Biorąc interdyscyplinarny charakter edukacji
ekologicznej, edukator ekologiczny powinien doskonalić się specjalistycznie
w ramach wykonywanego zawodu zarówno samodzielnie, jak i w zorganizowanych
formach doskonalenia zawodowego. Ze względu na edukacyjny charakter pracy
wskazane jest przygotowanie pedagogiczne”.4
Jedną z grup zawodowych posiadających przygotowanie odpowiadające
w dużej mierze zawodowi edukatora ekologicznego są nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych. Posiadane przez nich wykształcenie pozwala twierdzić, że
dysponują oni nie tylko odpowiednim zasobem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej
edukacji ekologicznej, ale również przygotowaniem dydaktycznym. W dobie wciąż
pogłębiającego się niżu demograficznego nie jeden z nauczycieli przyrodników staje
w obliczu konieczności zmiany pracy, konieczności zdobywania dodatkowych
uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu lub uzupełnienia pensum
dydaktycznego w innej placówce edukacyjnej. Udział nauczycieli przyrodników
w dokształcaniu lub doskonaleniu zawodowym potwierdzającym posiadanie przez
nich kompetencje właściwe również dla zawodu edukatora ekologicznego może
stanowić dla nich szansę na nowe lub dodatkowe miejsce pracy dając zatrudnienie
w obszarze kształcenia nieformalnego. Mając na uwadze kolejne możliwości, ale
i wyzwania jakie stoją przed polskimi nauczycielami oraz myśląc o przygotowaniu
dla nich oferty szkoleniowej ważne jest poznanie opinii samych zainteresowanych
na temat zawodu edukatora ekologicznego.
Organizacja i przebieg badań
Celem badań było poznanie opinii nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
a więc osób mogących wykonywać zawód edukatora ekologicznego, na temat ich
zainteresowania dokształcaniem lub/ i podjęciem pracy w zawodzie edukatora
ekologicznego. Przystępując do badan sformułowano główny problem badawczy:
Jakie są opinie badanych nauczycieli na temat doskonalenia w zawodzie
edukator ekologiczny oraz pracy w tym zawodzie?
Do pytania głównego przygotowano następujące pytania szczegółowe:
1. Czy badani nauczyciele i studenci są zainteresowani udziałem
w certyfikowanym kursie na edukatora ekologicznego?
2. Jaki jest główny powód ukończenia przez nich kursu na edukatora
ekologicznego?
3

https://opolska.policja.gov.pl/SKZ/pdf/98_325501_edukator_ekologiczny.pdfKrajowy,
Standard Kompetencji Zawodowych. Edukator ekologiczny (325501), Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich, Warszawa 2013 (pobrano 10.12.2015 r.)
4
Ibidem., s. 8
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3. Jakie są główne przyczyny niechęci ukończenia certyfikowanego kursu
potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu edukator
ekologiczny?
4. Jakie formy kursu i rodzaje doskonalenia preferują badani nauczyciele?
5. Czy badani nauczyciele są gotowi ponieść koszt i w jakiej wysokości za
udział w kursie?
6. Gdzie badani nauczyciele chcieliby pracować jako edukatorzy ekologiczni?
7. Jakie stanowisko pracy chcieliby zajmować pracując jako edukator
ekologiczny?
W badaniach przyjęto następujące zmienne i wskaźniki:
̶ zmienne niezależne nauczycieli: płeć, staż pracy, stopień zawodowy,
nauczany przedmiot przyrodniczy,
̶ zmienne zależne: opinie badanych nauczycieli na temat doskonalenia
zawodowego dla edukatorów ekologicznych i podjęcia pracy w tym
zawodzie,
̶ wskaźniki: wyniki odpowiedzi badanych nauczycieli na temat doskonalenia
i deklaracji podjęcia przez nich pracy w zawodzie edukatora ekologicznego
opowiadające pytaniom badawczym – pytania nr I, II, III, IV, V, VI, VII.
Badania diagnostyczne przeprowadzone zostały w okresie od lutego do maja
2015 roku z zastosowaniem celowo – losowego doboru próby. Celowo wybrano
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jako grupę społeczną, opisywaną
w Krajowym Standardzie Kształcenia Zawodowego, której wykształcenie daje
możliwość pracy w zawodzie edukatora ekologicznego. W realizację badań zostali
włączeni studenci kierunku Biologia i Biotechnologia oraz Geografia odbywający
szkolną praktykę ogólnopedagogiczną, którzy w losowo wybranych szkołach praktyk
rozdawali ankiety nauczycielom przedmiotów przyrodniczych. Wszyscy ankieterzy
zostali przeszkoleni na spotkaniu przed rozpoczęciem praktyk. W ten sposób
pozyskano znaczną część ankiet od nauczycieli. Ankietę wypełnili także nauczyciele
studiów podyplomowych „Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych” oraz
za ich pośrednictwem inni nauczyciele przyrodnicy z ich szkół. Bezpośredni sposób
ankietowania zapewnił duży wskaźnik pozyskania ankiet i poprawne ich wypełnienie.
Ankietę wypełniło łącznie 188 nauczycieli. Pośród badanych około 90%
stanowiły kobiety, co odzwierciedla rzeczywistą nadreprezentacją tej płci
w zawodzie nauczyciela. Wśród ankietowanych największe grupy stanowiły osoby
o stażu pracy 6-15 lat i 16-do 25 lat po około 34%. Dość znaczna grupa nauczycieli
deklarowała pracę w zawodzie powyżej 25 lat (26,59% badanych), najmniejszą
grupą były osoby uczące krótko, bo od 1 roku do 5 lat (4,78% badanych). Analizując
stopnie zawodowe ankietowanych nauczycieli odnotowano, że najwięcej z nich bo,
aż blisko 60% posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 27,66% stanowili
nauczyciele mianowani, 11,17% nauczyciele kontraktowi i zaledwie 2,13%
nauczyciele stażyści. Reprezentacja nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
rozłożyła się niemal równomiernie pośród nauczycieli biologii 36,70% oraz
nauczycieli chemii i geografii po 29,25%. Niewielką grupę, bo 4,78% stanowiły osoby
uczące innych przedmiotów przyrodniczych takich jak np. ogrodnictwo, ochrona
środowiska, mikrobiologia przemysłowa.
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Wyniki badań
W pytaniu pierwszym (I) badani nauczyciele określali swoje zainteresowanie
udziałem w kursie doskonalącym potwierdzającym certyfikatem uprawnienia do
wykonywania zawodu edukatora ekologicznego. Spośród badanych nauczycieli
ponad 40% wyraziło gotowość do udziału w takiej formie kształcenia, 32,97%
zdecydowanie odmówiło udziału w kursie, zaś 25,53% nie było zdecydowanych.
Analizują odpowiedzi nauczycieli ze względu na płeć odnotowano podobny stopień
zainteresowania i niechęci do udziału w kursie wśród kobiet i mężczyzn (Tabela
nr 1).
Tabela nr 1: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczący deklaracji ukończenia
certyfikowanego kursu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu edukatora
ekologicznego wg płci
Odpowiedź

Płeć
Kobieta
41,42%
33,13%
25,44%

Tak
Nie
Nie wiem

Razem
Mężczyzna
42,10%
31,57%
26,31%

41,48%
32,97%
25,53%

Szczegółowa analiza odpowiedzi na to pytanie udzielonych przez nauczycieli
ze względu na staż ich pracy pokazała, że najbardziej zainteresowani kursem byli
nauczycieli najkrócej pracujących w zawodzie (1-5 lat), tzn. ponad połowa z nich.
Natomiast grupą najmniej zainteresowaną stanowiły osoby pracujący najdłużej, tj.
powyżej 25 lat. Ich deklaracja udziału plasowała się na poziomie 28 %. Nauczyciele
dwóch środkowych grup ze względu na staż pracy wyrazili podobną chęć udziału
w doskonaleniu na poziomie około 46 %. Rozkład wyników ujawnił również
tendencję rosnącą co do niezdecydowania, czyli braku wyraźniej deklaracji „Tak
chciałabym/ chciałbym uczestniczyć w kursie”, bądź „Nie chciałabym/chciałbym
uczestniczyć w kursie”. Oznacza to, że wraz z upływem lat pracy w zawodzie brak
zdecydowania był coraz większy. Najmniej wahali się nauczyciele na początku
swojej drogi zawodowej, najbardziej osoby o największym stażu pracy (Tabela nr 2).
Tabela nr 2: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczący deklaracji ukończenia
certyfikowanego kursu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu edukatora
ekologicznego wg stażu pracy
Odpowiedź
Tak
Nie
Nie wiem

1-5 lat
55,55%
33,33%
11,11%

6-15 lat
45,31%
32,81%
21,88%

Staż pracy
16-25 lat
47,69%
30,77%
21,54%

powyżej 25 lat
28,00%
38,00%
34,00%

Porównując odpowiedzi nauczycieli ze względu na stopień awansu
zawodowego grupą wykazującą największe zainteresowanie doskonaleniem
w zawodzie edukatora ekologicznego byli nauczyciele kontraktowi 52, 38 %. Dość
dużo bo około 40 % nauczycieli mianowanych i dyplomowanych również złożyło
deklarację udziału w certyfikowanym kursie. Grupą najmniej zainteresowaną okazali
się stażyści, czyli osoby pracujące rok lub dwa w zawodzie. ¼ z nich wyraziła chęć
udziału w kursie, zaś pozostali odpowiedzieli zdecydowanie nie (Tabela nr 3).
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Tabela nr 3: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczący deklaracji ukończenia
certyfikowanego kursu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu edukatora
ekologicznego wg stopnia awansu zawodowego
Odpowiedź
Tak
Nie
Nie wiem

Stażysta
25,00%
75,00%
0,00%

Stopień awansu zawodowego
Kontraktowy
Mianowany
52,38%
40,38%
23,81%
40,38%
23,81%
19,24%

Dyplomowany
41,44%
29,73%
28,83%

Poszukując odpowiedzi napytanie czy i jak stopień zawodowy różnicuje
odpowiedzi badanych co do deklaracji udziału w kursie odnotowano, że najbardziej
zainteresowaną grupę stanowili nauczyciele geografii 50 %, następnie nauczyciele
innych przedmiotów przyrodniczych 44,44% i chemicy 40,74%. Natomiast po
37,14% nauczycieli biologii wybrało odpowiedź tak lub nie. Około ¼ biologów,
chemików i geografów nie była zdecydowania co do uczestnictwa w kursie
doskonalącym dla edukatorów ekologicznych (Tabela nr 4).
Tabela nr 4: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczący deklaracji ukończenia
certyfikowanego kursu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu edukatora
ekologicznego wg nauczanego przedmiotu
Odpowiedź

Tak
Nie
Nie wiem

Biologia

Nauczany przedmiot
Chemia
Geografia

37,14%
37,14%
25,72%

40,74%
35,18%
24,07%

50,00%
27,78%
24,07%

inny
przyrodniczy
44,44%
22,22%
33,33%

W pytaniu II poproszono nauczycieli o podanie głównego powodu, dla którego
chcieliby ukończyć certyfikowany kurs na edukatorów ekologicznych. Dla
nauczycieli głównym powodem była chęć zdobycia dodatkowych kompetencji
wykorzystywanych do pracy w szkole z uczniami (47,11%). W następnej kolejności
nauczyciele wskazali na zdobycie nowego zawodu i możliwość zatrudnienia
w dodatkowym miejscu pracy (36,54%) oraz uzyskanie dodatkowego dochodu
(15,39%). Jedna osoba w zawodzie edukator ekologiczny dostrzegła możliwość
zmiany zawodu. Analizując odpowiedzi nauczycieli wg płci kobiety częściej niż
mężczyźni chciałyby wziąć udział w szkoleniu upatrując w nim szansę na zdobycie
nowej wiedzy i możliwość zastosowania jej do pracy z uczniami niż mężczyźni, dla
których równie ważne jak to była także możliwość zdobycia nowego zawodu
i zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy. ¼ panów podjęłoby się udziału w tej
formie szkolenia upatrując w tym szansę na dodatkowy dochód (Tabela nr 5).
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Tabela nr 5: rozkład odpowiedzi nauczycieli na pytanie o główny powód ukończenia
kursu dla edukatora ekologicznego wg płci
Odpowiedź
Zmiana wykonywanego
dotychczas zawodu
Zdobycie nowego zawodu
i możliwość zatrudnienia
w dodatkowym miejscu pracy
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności, które byłyby
przydatne w pracy w szkole
Dodatkowy dochód
Inny powód

Płeć

Razem

Kobieta
0,96%

Mężczyzna
0,00%

0,96%

36,45%

37,50%

36,54%

47,91%

37,50%

47,11%

13,54%
0,00%

25,00%
0,00%

15,39%
0,00%

Porównując odpowiedzi nauczycieli ze względu na staż pracy daje się
zauważyć pewną prawidłowość polegająca na tym, że im nauczyciel krócej pracuje
w zawodzie tym chętniej ukończyłby kurs dla edukatora ekologicznego dla
pozyskania dodatkowego miejsca pracy (od 25 % nauczyciele ze stażem powyżej
25 lat do 60% nauczyciele pracujący do 5 lat). Nauczyciele grup środkowych czyli
pracujący w zawodzie 6-15 lat oraz 16-25 lat wyrażało opinie, że kurs przyda się im
do pracy w szkole. Takiego wyboru dokonało 60,61 % nauczycieli o stażu 6-15 lat
i 47,83% o stażu 16-15 lat (Tabela nr 6).
Tabela nr 6: rozkład odpowiedzi nauczycieli na pytanie o główny powód ukończenia
kursu dla edukatora ekologicznego wg stażu pracy
Odpowiedź

Zmiana wykonywanego dotychczas
zawodu
Zdobycie nowego zawodu
i możliwość zatrudnienia
w dodatkowym miejscu pracy
Poszerzenie wiedzy i umiejętności,
które byłyby przydatne w pracy
w szkole
Dodatkowy dochód
Inny powód

1-5 lat

Staż pracy
6-15 lat
16-25 lat

0,00%

0,00%

2,17%

powyżej
25 lat
50,00%

60,00%

30,30%

32,61%

25,00%

40,00%

60,61%

47,83%

25,00%

0,00%
0,00%

4,54%
0,00%

15,22%
2,17%

0,00%
0,00%

Analizując odpowiedzi nauczycieli ze względu na posiadany przez nich stopień
zawodowy odnotowano zbliżone wyniki jak przy stażu pracy (Tabela nr 7).
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Tabela nr 7: rozkład odpowiedzi nauczycieli na pytanie o główny powód ukończenia
kursu dla edukatora ekologicznego wg stopnia awansu zawodowego
Odpowiedź
Zmiana wykonywanego
dotychczas zawodu
Zdobycie nowego
zawodu i możliwość
zatrudnienia
w dodatkowym miejscu
pracy
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności, które
byłyby przydatne w pracy
w szkole
Dodatkowy dochód
Inny powód

Stażysta
0,00%

Stopień awansu zawodowego
Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
50,00%
30,44%
1,52%

0%

28,57%

60,87%

36,36%

100%

21,43%

8,69%

48,48%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

13,64%
0,00%

Odpowiedzi nauczycieli różnych przedmiotów pokazują, że biolodzy (45,95%)
i chemicy (52,25%) oraz geografowie (50%) na pierwszym miejscu uzasadniają chęć
udziału w kursie dla edukatora ekologicznego jako możliwość poszerzenia wiedzy
i umiejętności, które byłyby przydatne w pracy w szkole, zaś nauczyciele
pozostałych przedmiotów przyrodniczych jako pierwszy powód podają zdobycie
nowego zawodu i zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy to 60% (Tabela nr 8).
Tabela nr 8: rozkład odpowiedzi nauczycieli na pytanie o główny powód ukończenia
kursu dla edukatora ekologicznego wg nauczanego przedmiotu
Odpowiedź
Biologia
Zmiana wykonywanego
dotychczas zawodu
Zdobycie nowego
zawodu i możliwość
zatrudnienia
w dodatkowym miejscu
pracy
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności, które
byłyby przydatne
w pracy w szkole
Dodatkowy dochód
Inny powód

Nauczany przedmiot
Chemia
Geografia

0,00%

3,13%

0,00%

Inny
przyrodniczy
0,00%

37,84%

21,87%

43,32%

60,00%

45,95%

56,25%

50,00%

0,00%

16,21%
0,00%

15,62%
3,13%

6,68%
0,00%

40,00%
0,00%

Spośród nauczycieli, którzy zadeklarowali, że nie chcą wziąć udziału w kursie
bądź nie byli zdecydowani co do uczestnictwa w nim wśród najczęstszego
uzasadnienia pojawiła się obawa, że nie znajdą pracy w zawodzie edukator
ekologiczny oraz fakt braku czasu na dokształcanie.
Analizując odpowiedzi tej grupy wg płci można zauważyć różnice. Żaden
z mężczyzn nie obawia się, że nie znajdzie pracy w zawodzie edukatora, natomiast
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¾ z nich jako główny powód, dla którego nie będą uczestniczyli w kursie podają brak
czasu na zdobywanie nowego zawodu. Kobiety na pierwszym miejscu wymieniają
obawę o brak zatrudnienia w zawodzie edukatora, następnie brak czasu na
zdobywanie zawodu oraz fakt, że nie chcą zdobywać nowego zawodu. 4,55% pań
jako powód podaje zmęczenie częstym udziałem w różnych formach doskonalenia
i silną presję ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Tabela nr 9).
Tabela nr 9: rozkład odpowiedzi nauczycieli na pytanie o główny powód dla, którego nie
chcą wziąć udziału w kursie dla edukatora ekologicznego wg płci
Odpowiedź

Nie interesuje mnie zdobywanie nowego
zawodu
Wiedza zdobyta na kursie nie przyda mi
się w mojej dalszej pracy
Obawiam się, że nie znajdę pracy
w zawodzie edukator ekologiczny
Nie mam czasu na zdobywanie nowego
zawodu
Inny powód

Płeć

Razem

Kobieta

Mężczyzna

18,18%

12,50%

17,71%

5,68%

12,50%

6,25%

42,04%

0%

38,54%

29,55%

75,00%

33,33%

4,55%

0,00%

4,17%

Analizując odpowiedzi nauczycieli wg stażu pracy widać, że w każdej z grup
niezależnie od ilości lat przepracowanych w zawodzie pierwszą przyczyną, dla której
odmówili udziału w kursie była obawa, że nie znajdą zatrudnienia w zawodzie
edukatora ekologicznego. Ponadto wraz z upływem lat pracy zmniejsza się chęć
zdobywania nowego zawodu. Od 0% u stażystów do 29,03% u nauczycieli
dyplomowanych.
Również ze względu na stopień zawodowy, nowego zawodu edukatora
ekologicznego, nie chcą zdobywać nauczyciele mianowani i (17,86%) dyplomowani
22,64%, Grupą dla, której udział w kursie jest niemożliwy ze względu na brak czasu
są nauczyciele kontraktowi (62,50%).
Dla nauczycieli biologii i geografii główną przyczyną odmowy udziału w kursie
była obawa o brak możliwości zatrudnienia w zawodzie edukatora ekologicznego
(odpowiednio 48,72% i 45,45%). Chemicy i nauczyciele innych przedmiotów
przyrodniczych uzasadniają swoją decyzję brakiem czasu (odpowiednio 40,63%
i 50%).
W kolejnym zadaniu (III) zapytano osoby, które złożyły deklarację udziału
w szkoleniu dla edukatorów ekologicznych o preferencje w wyborze sposobu
kształcenia i prowadzenia kursu. Nauczyciele wybrali w większości tradycyjną formę
kursu (38,64% badanych). Blisko 22% wolałoby uczestniczyć w kursie
e-learningowym, bądź hybrydowym łączącym tradycyjną formę szkolenia
z nauczaniem zdalnym (23,87%). Blisko 16 % nauczycieli wybrałoby studia
podyplomowe jako właściwą formę dokształcania w zawodzie edukatora
ekologicznego. Ponadto analizując odpowiedzi nauczycieli wg płci okazało się, że
zarówno kobiety jak i mężczyźni wybrali na pierwszym miejscu kurs tradycyjny, zaś
na miejscu drugim kurs e-learningowy. Duże różnice dotyczą wyboru kursów
hybrydowych, na które wybrałoby się 25% kobiet i o połowę mniej mężczyzn.
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Panowie z kolei prawie dwa razy częściej od koleżanek wzięliby udział w studiach
podyplomowych nadających uprawnienia do zawodu edukatora ekologicznego
(Tabela nr 10).
Tabela nr 10: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących preferencji w wyborze
sposobu kształcenia i powadzenia kursu wg płci
Odpowiedź

Płeć

Kurs e-learningowy
Kurs Tradycyjny
Kurs Hybrydowy
Studia podyplomowe

Razem

Kobieta

Mężczyzna

21,25%
38,75%
25,00%
15,00%

25,00%
37,50%
12,50%
25,00%

21,59%
38,64%
23,87%
15,90%

Odpowiedzi nauczycieli co do wyboru formy kształcenia wg stażu pracy
pokazują, że osoby najkrócej pracujące, a więc w najmłodszym wieku wybierają
spośród wszystkich form doskonalenia nauczanie zdalne (40%). Odnotowano
również zależność, że wraz ze stażem pracy to forma szkolenia jest mniej popularna,
tj. nauczyciele pracujący 6-15 lat 27,27 %, pracujący 16-25 lat 16,21%, uczący
ponad 25 lat 15,38%. Nauczyciel dłużej pozostający w zawodzie (od 6 do powyżej
25 lat) bardziej cenią sobie tradycyjne formy szkolenia na kursach stacjonarnych
z bezpośrednim kontakcie z wykładowcą (średnio wyboru takiego dokonało około
39% nauczycieli). Studia podyplomowe jako formę kształcenia najczęściej wybierają
nauczyciele pracujący najkrócej tj. do 5 lat (20%) oraz od 5-15 lat (24,24%). Dłużej
pozostający w zawodzie, czyli od 16 do powyżej 25 lat złożyli średnio deklaracją na
poziomie 12 % (Tabela nr 11).
Tabela nr 11: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących preferencji w wyborze
sposobu kształcenia i powadzenia kursu wg stażu pracy
Odpowiedź
1-5 lat
Kurs e-learningowy
Kurs Tradycyjny
Kurs Hybrydowy
Studia podyplomowe

40,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Staż pracy
6-15 lat
16-25 lat
27,27%
36,36%
12,12%
24,24%

16,21%
43,24%
32,43%
8,10%

powyżej 25
lat
15,38%
38,46%
30,77%
15,38%

Podobny rozkład wyników odnotowano ze względu na stopień zawodowy.
Oprócz stażystów, którzy preferują kształcenie zdalne, pozostali wybrali
doskonalenie na kursach tradycyjnych na poziomie 30,77% nauczyciele kontraktowi,
36,00% nauczyciele mianowani i 40,82% nauczyciele dyplomowani. Kontraktowi
wysoko oszacowali także szkolenia łączące e-learning z nauczaniem tradycyjnym
w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą (37,77%).Studia podyplomowe są
najwłaściwszą formą kształcenia w celu uzyskania certyfikatu edukatora
ekologicznego dla 28% nauczycieli mianowanych. Deklaracji udziału w studiach
podyplomowych nie złożył żaden ze stażystów. 15,38% nauczycieli kontraktowych
i 10,20% dyplomowanych wybrałoby tą formę doskonalenia zawodowego (Tabela
nr 12).
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Tabela nr 12: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących preferencji w wyborze
sposobu kształcenia i powadzenia kursu wg stopnia awansu zawodowego
Odpowiedź
Kurs e-learningowy
Kurs tradycyjny
Kurs hybrydowy
Studia podyplomowe

Stażysta
0,00%
0,00%
100%
0,00%

Stopień awansu zawodowego
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
23,08%
20,00%
22,45%
30,77%
36,00%
40,82%
30,77%
16,00%
25,53%
15,38%
28,00%
10,20%

Analizując odpowiedzi nauczycieli wg zmiennej niezależnej nauczany
przedmiot okazało się, że kursy e-learningowe wybrałoby najwięcej geografów
(26,66%), kursy tradycyjne preferowali wszystkim biolodzy (48,15%), zaś hybrydowe
chemicy 33,33% i połowa nauczycieli innych przedmiotów przyrodniczych. Również
30 % geografów chciałoby uczestniczyć w studiach podyplomowych zakończonych
nadaniem certyfikatu potwierdzającego ich kompetencje do pracy w zawodzie
edukatora ekologicznego. Pozostali nauczyciele udzielali tej formie kształcenia
znikome poparcie na poziomie od 7-11%.
Nauczyciele zapytani (IV pytanie) o koszt finansowy jaki byliby gotowi ponieść
za udział w certyfikowanym kursie potwierdzającym uprawnienia do wykonywania
zawodu edukator ekologiczny w zdecydowanej większości preferowali szkolenia
bezpłatne (40,69%). 36,05 % zadeklarowało kwotę 500 zł. Kolejne progi kosztowe
wraz z ich wysokością spotykały się z coraz mniejszą aprobatą. Porównując
odpowiedzi nauczycieli ze względu na płeć nie odnotowano istotnych różnic.
Złożone deklaracje obu płci były bardzo podobne (Tabela nr 13).
Tabela nr 13: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących gotowości poniesienia kosztu
doskonalenia w zawodzie edukatora ekologicznego wg płci
Odpowiedź
Kurs bezpłatny
Do 500 zł
Do 1000 zł
Do 1500 zł
Powyżej 1500 zł
Inna kwota….

Płeć

Razem

Kobieta

Mężczyzna

43,58%
35,89%
11,54%
5,13%
1,29%
2,56%

37,50%
37,50%
12,50%
6,25%
0,00%
0,00%

40,69%
36,05%
12,02%
5,70%
3,77%
2,33%

Analizując zmienną staż pracy zauważono, że nauczyciele pracujący tj. od 1-5
lat i 6-15 lat zapłaciliby za udział 500 zł, natomiast pozostali preferowali kurs
bezpłatny.
Niemal identyczny rozkład odpowiedzi do lat pracy wykazują nauczyciele ze
względu na stopnie awansu zawodowego. W tym przypadku również stażyści
i kontraktowi deklarują finansowanie kursu do 500 zł, zaś pozostali wolą kurs
darmowy.
Porównując wyniki według nauczanego przedmiotu stwierdzono, że kurs
bezpłatny wybrała większość geografów 58,62%. Biolodzy, chemicy i nauczyciele
uczący innych przedmiotów przyrodniczych byliby skłonni zapłacić 500zł.
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Do 1000 zł mogłaby zainwestować w kurs każda grupa przedmiotowa na poziome
średnio 12%. Inne propozycje stanowią nieznaczący odsetek odpowiedzi.
W pytaniu V poproszono ankietowanych o wskazanie preferowanego przez
nich miejsca pracy jako edukator ekologiczny. Nauczyciele w zdecydowanej
większości (68,97%) chcieliby podjąć pracę w placówce edukacyjnej. 1/5 z nich
zatrudniłaby się w organizacji pozarządowej, Pozostali, około 7% zadeklarowało
chęć założenia własnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony
środowiska, zaś 3,45% w innym niż wskazane miejscu np. parkach narodowych,
leśnych kompleksach promocyjnych, urzędach zajmujących się edukacją
ekologiczną (Tabela nr 14).
Tabela nr 14: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących preferowanego przez nich
miejsca pracy jako edukator ekologiczny wg płci
Odpowiedź
W istniejącej organizacji
pozarządowej (stowarzyszeniu,
fundacji)
W założonej przeze mnie NGO
W placówce edukacyjnej
W innym miejscu

Płeć

Razem

Kobieta

Mężczyzna

21,52%

12,50%

20,69%

6,33%
68,35%
3,79%

12,50%
75,00%
0,00%

6,89%
68,97%
3,45%

Analizując wyniki wg płci ujawniono, że niezależnie od płci nauczyciele
w większości jako miejsce pracy wskazywali placówki edukacyjne. Taką deklarację
złożyło ¾ badanych mężczyzn i 68,35% kobiet. Dwa razy więcej nauczycielek niż
nauczycieli podjęłoby pracę w istniejących już organizacjach pozarządowych.
Natomiast dwa razy więcej mężczyzn znalazłoby zatrudnienie tworząc własną NGO.
Wszyscy nauczyciele niezależnie od stażu pracy wybraliby placówkę
edukacyjną jako miejsce pracy w zawodzie edukatora ekologicznego. Staż pracy
nauczycieli zróżnicował nieco wyniki ich odpowiedzi jeśli chodzi o pracę
w organizacjach pozarządowych. Tu największą aktywność wykazali nauczyciele ze
środkowych kategorii wiekowych. Deklarację pracy w już istniejącej placówce NGO
złożyła 1/5 nauczycieli pracujących 5-15 lat i ¼ nauczycieli pracujących 16-25 lat.
14,29 % nauczycieli uczących powyżej 25 lat widzi się w działaniach fundacji lub
stowarzyszeń pozarządowych. Również najwięcej osób pracujących 6-15 lat
założyłoby własną organizację pozarządową.
Podobnie porównując wyniki ze względu na stopień zawodowy w każdej grupie
powyżej 60 % wybrało placówkę edukacyjną jako swoje miejsce pracy w zawodzie
edukatora. Pracę w istniejącym NGO podjęłoby 26,07% nauczycieli mianowanych,
zaś 23,08% kontraktowych pokusiłoby się o założenie własnej organizacji
pozarządowej.
Nauczany przedmiot nie zróżnicował odpowiedzi respondentów. Zarówno
biolodzy, chemicy, geografowie jak i nauczyciele innych przedmiotów swoje miejsce
jako edukatorzy ekologiczni widza w placówce edukacyjnej działającej na rzecz
ochrony środowiska. Pracę w istniejącej NGO podjęłoby 23,08% biologów, 20,00%
chemików, 18,75% geografów oraz 25% nauczycieli innych przedmiotów
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przyrodniczych. Największą inicjatywę stworzenia sobie miejsca pracy we własnej
organizacji pozarządowej wykazali biolodzy na poziomie około 12%.
Pytanie VI dotyczyło stanowiska na jakim chcieliby pracować badani
nauczyciele. Ankietowani w zdecydowanej większości 57,61% odnaleźliby się
prowadząc warsztaty, szkolenia wykłady, a więc w działalności dydaktycznej.
14,13% mogłoby pełnić rolę konsultanta, bądź 11,96% kierownika projektu.
W dalszej kolejności nauczyciele wybrali stanowisko egzaminatora i kierownika
własnej placówki (Tabela nr 15).
Tabela nr 15: rozkład odpowiedzi nauczycieli dotyczących preferowanego przez nich
stanowiska pracy jako edukator ekologiczny wg płci
Odpowiedź
Kierownik projektu
Konsultant
Egzaminator
Kierownik własnej placówki
Osoba prowadząca warsztaty,
szkolenia, wykłady
Inna funkcja…..

Płeć

Razem

Kobieta

Mężczyzna

11,90%
15,47%
7,14%
8,33%
57,14%

12,50%
0,00%
25,00%
0,00%
62,50%

11,96%
14,13%
8,69%
7,61%
57,61%

0,00%

0,00%

0,00%

Spośród podanych stanowisk bez względu na płeć nauczyciele najczęściej
wybierali rolę osoby prowadzącej szkolenia. Kobiety 57,14%, mężczyźni 62,50%.
Panowie odnajdowali się również w roli egzaminatora 25% i kierownika projektu
12,50%. Żaden nie wybrał odpowiedzi kierownik własnej placówki ani konsultant.
Kobiety widziały się we wszystkich z podanych stanowisk.
Analizując wyniki nauczycieli pod kątem stażu pracy również działalność
dydaktyczna uplasowała się na pierwszym miejscu. Szkolić innych chce 80% osób
pracujących do 5 lat, 45,71% pracujących 6-15 lat, 62,16% uczących 16-25 lat
i 66,66% uczących ponad 25 lat. Nauczyciele środkowych grup ze względu na staż
pracy potrafili się odnaleźć w równym stopniu na wszystkich wymienionych
stanowiskach.
Wyniki nauczycieli ze względu na stopień awansu potwierdzają, że nauczyciele
najchętniej zajmą się działalnością edukacyjno-szkoleniową. 1/5 nauczycieli
kontraktowych chciałaby zaangażować się w kierowanie projektem, podobnie po 1/5
nauczycieli mianowanych widzi się w pracy konsultanta bądź kierownika własnej
placówki.
Porównując wyniki odpowiedzi nauczycieli różnych przedmiotów nie
odnotowano znaczących różnic w dokonywanych wyborach. Wszyscy bez względu
na nauczany przedmiot widzą się w roli szkoleniowca. Taką rolę dla siebie wybrało
59,37% geografów, 57,14% biologów oraz po 50% chemików i nauczycieli innych
przedmiotów przyrodniczych.
Podsumowanie i wnioski
Opisane powyżej wyniki badań dotyczące zainteresowania nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych zawodem edukatora ekologicznego pozwoliły na
sformułowanie poniższych wniosków.
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1. Około 40% nauczycieli i nauczycielek, a więc niezależnie od płci wzięłoby
udział w certyfikowanym kursie na edukatora ekologicznego. Najbardziej
zainteresowani szkoleniem byli nauczyciele na początku swojej drogi
zawodowej, a więc pracujący w zawodzie do 5 lat. Byli to jednak nauczyciele
po stażu posiadający już stopień nauczyciela kontraktowanego. Grupę
najbardziej chętną do udziału w szkoleniu stanowili nauczyciele geografii,
z których co drugi zadeklarował swój akces w tej formie doskonalenia
zawodowego.
2. Głównym powodem chęci ukończenia przez nauczycieli certyfikowanego
kursu potwierdzającego i rozwijającego kompetencje właściwe dla zawodu
edukatora ekologicznego była blisko dla połowy chęć zdobycia dodatkowych
kompetencji wykorzystywanych do pracy w szkole z uczniami. W następnej
kolejności nauczyciele wskazali na zdobycie nowego zawodu i możliwość
zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy oraz uzyskanie dodatkowego
dochodu. Mężczyźni częściej niż kobiety podjęliby się udziału w szkoleniu
z powodów jedynie finansowych. Młodzi stażem nauczyciele upatrywali
w zawodzie edukatora możliwość zdobycia dodatkowego miejsca pracy, zaś
pozostający dłużej w zawodzie i posiadający stopień zawodowy nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego jako rozwój kompetencji przydatnych do
pracy w szkole. Dla nauczycieli innych przedmiotów przyrodniczych niż
biologia, chemia i geografia zasadniczy powód skorzystania z proponowanej
formy edukacyjnej stanowiła chęć zmiany zawodu i zdobycia dodatkowego
zatrudnienia. Pozostałym nauczycielom przyrodnikom kurs posłużyłby jako
źródło nowej wiedzy i kompetencji do pracy z uczniami w szkole.
3. Spośród nauczycieli, którzy zadeklarowali, że nie chcą wziąć udziału
w kursie bądź nie byli zdecydowani co do uczestnictwa w nim wśród
najczęstszego uzasadnienia podawano obawę, że nie znajdą pracy
w zawodzie edukatora ekologicznego oraz fakt braku czasu na
dokształcanie.
4. Badani nauczyciele w większości wybraliby tradycyjną formę kursu
w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą, natomiast na studia
podyplomowe częściej wybrałyby się kobiety niż mężczyźni. Odpowiedzi
nauczycieli ze względu na staż pracy pokazują, że osoby najkrócej
pracujące, a więc w najmłodszym wieku wybierają spośród wszystkich form
doskonalenia na pierwszym miejscu nauczanie zdalne, podobnie jak
nauczyciele geografii preferujący tą formę doskonalenia.
5. Nauczyciele woleliby skorzystać z kursu bezpłatnego, bądź szkolenia
w cenie do 500 zł. Kursy powyżej 1000 zł są dla nich praktycznie nie
osiągalne bez względu na przyjęte zmienne niezależne.
6. W zawodzie edukatora ekologicznego nauczyciele najchętniej podjęliby
pracę w jakiejś pozaszkolnej placówce edukacyjnej. Tylko 1/5 z nich
chciałaby pracować fundacji lub stowarzyszeniu działającym na rzecz
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
7. Nauczyciele niezależnie od przyjętych zmiennych niezależnych najchętniej
podjęliby pracę edukatora ekologicznego w charakterze prowadzącego
warsztaty i szkolenia.
Przedstawione powyżej wnioski pozwoliły na określenie grupy docelowej wśród
nauczycieli, do której można skierować ofertę szkoleniową doskonalącą
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i potwierdzającą kompetencje do wykonywania zawodu edukatora ekologicznego.
Odpowiedzi nauczycieli pomogły także na ustalenie preferencji badanych w zakresie
form kształcenia, gotowości poniesienia kosztów edukacyjnych, a także ustalenie
charakteru pracy jaką chcieliby wykonywać w zawodzie edukatora ekologicznego.
Informacje te mają charakter aplikacyjny i będą pomocne w przygotowaniu przeze
mnie oferty edukacyjnej dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych spełniającej
zarówno ich oczekiwania jak też wymagania stawiane zwodowi edukatora
ekologicznego opisane w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych.
Streszczenie
Według opisu zawodu edukatora zawodowego zamieszczonego w Krajowym
Standardzie Kompetencji Zawodowych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej RP w 2013 roku nauczyciele stanowią jedną z grup mogących
potencjalnie wykonywać ten zawód. W artykule przedstawione zostały wyniki badań
diagnostycznych prowadzonych wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, na
temat ich zainteresowania dokształcaniem i podjęciem pracy w zawodzie edukatora
ekologicznego. Odpowiedzi nauczycieli pozwoliły na ustalenie motywów udziału lub
odmowy udziału w kursie na edukatora ekologicznego, preferencji badanych
w zakresie form kształcenia, gotowości poniesienia kosztów edukacyjnych, a także
ustalenie charakteru pracy jaką chcieliby wykonywać w ramach zawodu edukatora.
Ponadto wyniki badań pozwoliły na określenie grupy docelowej wśród nauczycieli,
do której należałoby skierować ofertę szkoleniową doskonalącą i potwierdzającą
kompetencje do wykonywania zawodu edukatora ekologicznego.
Słowa klucze: edukator ekologiczny, doskonalenie zawodowe, nauczyciele,
zainteresowanie
Summary
In accordance with the definition of a, environmental educator provided by the
National Standard for Professional Competence approved by the Ministry of Labour
and Social Policy of Poland in 2013, teachers are one of the groups that can
potentially pursue this profession. The article presents the results of diagnostic
surveys carried out among teachers of life sciences, which consisted of questions
concerning their interest in further training and taking up a job of an environmental
educator. The responses provided by the teachers allowed identification of the
motives of their readiness or unwillingness to participate in the environmental
educator course, respondents’ preferences of the forms of education, willingness to
bear the cost of the education, and specification of the character of the work that
they would like to undertake as environmental educators. Additionally, the survey
results allowed determination of the teachers’ target group that could be offered
a training programme to upgrade their qualifications and competence in the
environmental educator profession.
Key words: environmental educator, occupational development, teachers,
interest
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Aleksandra PAWLIK
PORTRETY PSYCHOLOGICZNE BOHATERÓW SŁUCHOWISK
I POWIEŚCI RADIOWYCH
Sztuka radiowa wykorzystuje materię dźwiękową do opowiadania o świecie
przedstawionym. Kreacja postaci w tekstach audialnych odbywa się za pomocą
odwołań do jednego tylko zmysłu odbiorców. Niniejszy artykuł przedstawia sposoby
tworzenia portretów psychologicznych bohaterów w słuchowiskach i powieściach
radiowych. Sylwetki w sztuce radiowej kreowane są przede wszystkim w warstwie
werbalnej utworu, dlatego niezbędna staje się krótka charakterystyka
podstawowego elementu materii fonicznej w słuchowisku – głosu i przekazywanego
za jego pomocą słowa.1
Słowo i głos w teatrze radiowym
Zgodnie ze stwierdzeniem byłego dyrektora Teatru Polskiego Radia, Krzysztofa
Zaleskiego, „Teatr Radiowy nie stał się i nigdy się nie stanie zjawiskiem
anachronicznym, bowiem przemawia ludzkim głosem”.2 Nieprzypadkowo właśnie
głos ludzki stanowić może gwarancję żywotności teatru radiowego. To najważniejszy
element każdego gatunku twórczości audialnej, ponieważ wyznacza foniczną oś
konstrukcyjną, staje się czynnikiem organizującym strukturę dźwiękową całego
dzieła.
Zasadniczo głos związany jest z kreowaniem świata przedstawionego
w utworze radiowym. Tworzy również całość kompozycyjną z pozostałymi
elementami przekazu dźwiękowego. Głos jako składnik kreowanego świata
nawiązuje do komunikacji interpersonalnej znanej z codziennych doświadczeń
słuchaczy. Nośnikiem informacji staje się nie tylko zawartość semantyczna
podawanego za pomocą głosu przekazu, ale również fizjologiczny i prozodyczny
wymiar głosu, umożliwiający między innymi indywidualizację bohaterów.3 Na scenie
teatru radiowego głos jest czymś więcej niż tylko dowodem obecności aktorabohatera, stanowi osobistą ekspresję postaci, odsłania szereg informacji na jej
temat. Właściwości fizyczne głosu, takie jak barwa, wysokość czy timbre, pozwalają
określić wiek, płeć, poziom wykształcenia mówiącego, a niekiedy także jego status
społeczny.4
Teatr radiowy oferuje bogate możliwości ekspresji słownej, buduje intymną
relację z słuchaczem. Posługuje się gradacją dynamiki i intensywności wypowiedzi:
począwszy od szeptu, poprzez szczególną intonację, aż do krzyku wzmocnionego
pogłosem rozszerza możliwości znaczeniowe głosu i słowa. Na istotną rolę tych
wymiarów mowy zwracał uwagę Edward Sapir, który wyróżniał kilka warstw mowy:

Artykuł wykorzystuje fragmenty książki autorki Teatr radiowy i jego gatunki. Toruń 2014
Biuletyn konkursowy Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” Sopot
2008, s. 3
3
Indywidualizacja głosowa – portret głosowy postaci, stanowiący swoistą psychiczną i fizyczną
charakterystykę właściciela, pozwalający wnioskować o pewnych cechach charakteru i osobowości
bohatera. Zob. M. Kaziów, O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska. Wrocław
– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973, s. 99-100
4
Ibidem, s. 96-100
1
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głos i jego dynamikę, wymowę, słownik i styl.5 Głos posiada swoją specyficzną
barwę. Paleta możliwości jest w tym przypadku ogromna. Począwszy od pełnego
subtelności, „czystego” głosu Anny w słuchowisku Anny Wieczur-Bluszcz „Strøkne
Ann”, poprzez silny, zawierający elementy tonów niskich głos dzielnej Kingi
z słuchowiska „Pokój z widokiem na wojnę polsko-jaruzelską” Feliksa Netza czy
przyjazny, choć silny głos Wisi Matysiakowej, aż po ochrypły głos niebezpiecznego
dezertera Miszy-Griszy ze słuchowiska „Cyrk odjechał, lwy zostały” Andrzeja
Mularczyka czy głos wiekowego i niewidomego ojca Bessi ze słuchowiska „Jutro” –
lekko drżący, o zmiennej tonacji. Odpowiednio dobrane pod względem barwy
dźwięki tworzą swoistą kolorystykę dźwiękową dzieła radiowego, różnicują materię
audialną, czynią ją atrakcyjną dla słuchacza, a przede wszystkim służą kreowaniu
określonych znaczeń w utworze.
Słowo w teatrze radiowym posiada swoją specyfikę, niesie odrębne od form
pisanych znaczenia. Jest żywe, a dzięki temu dynamiczne, stanowi pole ekspresji
emocjonalnej i stwarza możliwości różnorodnego wykonania prozodycznego – może
stać się źródłem dodatkowych informacji o stosunku wypowiadającego do
wypowiadanych słów. Jak pisze S. Bardijewska, „głos, który stanowi ze słowem
jedność, moduluje i intensyfikuje jego sensy i walory emocjonalne”.6 Przyległość
głosu ludzkiego wobec słowa nie oznacza jednakże zgodności implikowanych przez
oba elementy znaczeń. Głos może wspierać słowo, ale równie dobrze może stać
w opozycji wobec niego, zabarwiać znaczenia słów ironią czy podważać ich
prawdziwość.7 W takich sytuacjach to głos dominuje nad słowem, a ośrodkiem
kreacji znaczeń wypowiedzi stają się pozajęzykowe środki ekspresji. Dynamikę
zmiennego ukształtowania relacji słowo-głos można by uznać za konstytutywną dla
charakteru i siły ekspresji sztuki radiowej.
Można zatem powiedzieć, że głos ujawnia bohatera, czyni zeń znak czy raczej
– jak słusznie zauważa Jerzy Limon – synekdochę obecności aktora, gdyż
w rzeczywistości pozafonicznej stanowi, wzmacniający siłę audialnej wypowiedzi
artystycznej, atrybut człowieka.8 Głos może informować nie tylko o bohaterach, lecz
także o innych elementach świata przestawionego w słuchowisku, takich jak
stosunki czasowo-przestrzenne w dziele, rozwój zdarzeń fabularnych, wzmacnianie
siły słowa.9 Funkcja i znaczenie głosu w teatrze radiowym oddziałały także na
dramaturgię sceniczną. Jak pisze Jean Pierre Sarrazac, „doświadczenia z teatrem
radiowym (Beckett, Pinget czy Dubillard) sprawiły, że »dał się słyszeć głos i materia
dźwiękowa słów«, ich »siła wyrazu« (Wilkinson), co wysunęło na pierwsze miejsce
głos jako narzędzie ekspresji”.10
E. Sapir, Mowa jako rys osobowości (w:) tegoż, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przekł.
Barbara Stanosz, Roman Zimand. Warszawa 1978, s. 69-84. Głos określał badacz jako trudną do
zdefiniowania, „skomplikowaną wiązkę relacji”, która tworzy najniższą warstwą mowy i jest podstawą
budowania pełnych zdań. Głos, jego zdaniem, jest także zjawiskiem społecznym. Zob. E. Sapir,
Nieświadome modelowanie zachowań w społeczeństwie (w:) tegoż, Kultura, język, osobowość...,
s. 147-206
6
S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa 2001, s. 55
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Specyficzną strukturą głosową, występującą w teatrze radiowym, jest gest
foniczny. To określenie wprowadzone do refleksji nad teatrem radiowym przez
Józefa Mayena11 na oznaczenie zjawiska, które w językoznawstwie nazywa się
dźwiękowym ruchem mimicznym.12 Gest foniczny określany jest jako odpowiednik
wizualno-dźwiękowych zachowań człowieka wspomagających słowo, co oznacza,
że pełni funkcję komplementarną wobec mowy ludzkiej.13 To swoiste
paralingwistyczne zjawisko wspomaga słowo i odgrywa bardzo ważną rolę
w radiowej ekspresji. „Gest foniczny – pisała S. Bardijewska – ma pełną autonomię
znaczeniową, a jego współwystępowanie ze słowem artykułowanym dowodzi
integralności sfery językowej i pozawerbalnej oraz związku między dwiema
warstwami mowy – artykulacyjną i gestyczną; przekazuje on te treści, które nie
poddają się procesowi werbalizacji”.14 Silne właściwości ekspresyjne czynią niekiedy
z tego elementu przekazu formę bardziej sugestywną i bogatszą znaczeniowo niż
słowo wypowiedziane. Należy przy tym zaznaczyć, że gest foniczny umotywowany
jest nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, dzięki czemu może nie tylko wyjaśniać
słowo, ale również zastępować fragmenty werbalne w sposób niezwykle wyrazisty.15
Każdy utwór radiowy dostarcza wielu przykładów gestów fonicznych. Dla
zilustrowania rozważań odwołam się do spektaklu radiowego Andrzeja Mularczyka
„Cyrk odjechał, lwy zostały” w reżyserii Janusza Kukuły,16 nagrodzonego w 1996
roku międzynarodową nagrodą Prix Italia. W pozostałościach po kasynie ukrywa się
kilkoro dawnych mieszkańców miasteczka, którzy chronią się przed grasującymi
w okolicy lwami. Walcząc o przetrwanie, tworzą własną hierarchię władzy, której
przybysze – Gabriel i jego partnerka, Jasna – muszą się podporządkować. W takich
warunkach Gabriel nie tylko nie dotrzyma swoich ideałów, ale nie zareaguje nawet
na próbę zgwałcenia Jasnej, odpowiadając na jej prośby o pomoc znaczącym
jąkaniem. Gest foniczny Gabriela oznacza przyzwolenie na wydanie dziewczyny na
gwałt. W odcinku 2847 serialu „Matysiakowie” Wisia upomina Stacha, by usiadł przy
stole razem z gośćmi. Bohater zaczyna się jąkać, powtarzać sylaby i tym gestem
fonicznym sygnalizuje swoje zmieszanie. W rzeczywistości ukrywa przed żoną
przyczynę swojego niepokoju, ponieważ przygotowuje niespodziankę.
Gest foniczny jest umownym znakiem działającym słuchowo, który zawiera
dużą gamę odcieni emocjonalnych, nadających określonym znaczeniom
niepowtarzalny i nieosiągalny w warstwie werbalnej koloryt.17 Ten środek radiowej
ekspresji przejawia się w różnorodnych formach. Zgodnie z wyodrębnieniem
przeprowadzonym przez Józefa Mayena, z jednej strony w radiowych tekstach
artystycznych istnieje gest zleksykalizowany – interiekcyjny, z drugiej natomiast
czysty, niezleksykalizowany gest foniczny. Gest interiekcyjny utożsamiany jest
z wyrazami wykrzyknikowymi, zawartymi już w samym tekście. Opiera się na
intonacji i dźwiękowej interpretacji znaków przestankowych. Jedną z podstawowych
cech gestu fonicznego jest zakodowana w nim intencja psychiczna – w ten sposób
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15
J. Mayen, O stylistyce..., s. 98
16
Słuchowisko nagrodzone Prix Italia w 1996 r. w Naples.
17
J. Mayen, O stylistyce..., s. 99
11
12

352

także dźwięki niewerbalne, takie jak westchnięcia, jęki, krzyki, chrząknięcia,
gwizdnięcia, silniejsze wdechy czy słyszalne przyspieszenia oddechu zaliczają się
do
gestów
fonicznych.
Realizator
dźwięku
i
odpowiedni
montaż
z niezleksykalizowanych form potrafią uczynić niezwykle sugestywny środek
ekspresji. Jak podkreśla Józef Mayen, „istotą gestów fonicznych jest więc to, że
narzucają one pewne skojarzenie z gestem mimicznym, a zatem pewne
wyobrażenie wizualne”.18 Gest foniczny w wysublimowany sposób dopowiada to,
czego zleksykalizowane elementy wypowiedzi nie przekazują wystarczająco
wyraziście.
Typy postaci w słuchowisku
Postaci w słuchowisku są wyraziste i mają bogate portrety psychologiczne.
Z jednej strony są silnie zindywidualizowane w sferze cech charakteru, zachowań,
języka, dzięki czemu mogą się wydawać szczególnie bliskie rzeczywistości;19
z drugiej – posiadają kilka wyeksponowanych cech, które pozwalają je
zaklasyfikować do określonego typu charakteru ludzkiego i czyni je obiektem
określonej oceny ze strony słuchacza. Kreacja bohaterów ma kluczowe znaczenie
dla dramaturgii słuchowiska. Podobnie jak bohater literacki, postać w słuchowisku
„jest czynnikiem organizującym w tym sensie, że na ogół procesy zachodzące
w świecie przedstawionym utworu dzieją się ze względu na nią właśnie”.20 Reżyser
Teatru Polskiego Radia, Andrzej Piszczatowski, twierdził, że „dobry tekst radiowy
powinien być znaczący myślowo, atrakcyjny akustycznie, ale przede wszystkim
powinien dawać role aktorom, by było co grać (...) Scenariusz nie musi być
znakomity pod względem intelektualnym, ale role muszą być w nim napisane tak, by
pozwoliły stworzyć bardzo przekonujące portrety psychologiczne postaci”.21
W słuchowisku stopień prezentacji postaci zależy od roli, jaką pełni ona
w utworze. Ze względu na istotność względem fabuły w słuchowiskach wyróżnić
można trzy rodzaje postaci. Najważniejszą kategorię tworzą postaci główne,
których działania wywołują rozwój najważniejszych w opowiadanej historii zdarzeń,
to postaci, które mają określony cel i zmierzają do jego realizacji.22 Postaci
drugoplanowe wspierają głównych bohaterów, są wprawdzie mniej od nich istotne,
ale równie starannie skonstruowane i niezbędne do rozwoju akcji. Postaciami
drugoplanowymi w słuchowisku według Włodzimierza Kowalewskiego „Excentrycy”
są m.in. Modesta – stanowcza i pewna siebie kobieta, współpracująca z UB i Wanda,
której sylwetkę możemy dość dokładnie zrekonstruować na podstawie słuchowiska.
To kobieta praktyczna, pozornie pozbawiona sentymentów, silna i zdecydowana
w działaniu. W zakresie wyznawanych przekonań to przeciwniczka komunizmu,
18
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uciskana i skrzywdzona przez system polityczny. Z kolei „postaci epizodyczne
sytuują się na obrzeżach konfliktu i zasadniczego nurtu akcji. Ich obecność jest
pasywna, a działanie komplementarne wobec działań głównego bohatera”.23 Tego
rodzaju postaci tworzą koloryt, atmosferę, wspomagają rozwój wydarzeń i tworzenie
świata przedstawionego (przynoszą wiadomości, otwierają drzwi), muszą także
posiadać cechę wyróżniającą je z tłumu.24 W przypadku słuchowiska „Excentrycy”
taką postacią jest Mężczyzna z hasłem, Pan Zuppe – emerytowany nauczyciel
muzyki i historii literatury, Habertas – handlowiec i restaurator, właściciel byłej
restauracji „Cztery wiatry”, Doktor Cyryl Fogt – lekarz z rozsądku, bo ojciec chciał,
chciał być muzykiem, gra na klarnecie.
W słuchowisku wyróżnić można określone typy postaci ze względu na pełnione
funkcje. Protagonista to postać, która uczestniczy w głównych wątkach zdarzeń
i z którą odbiorcy najsilniej się utożsamiają. Jest siłą napędową konfliktu, jego rolą
jest inicjowanie akcji i posuwanie fabuły do przodu. Protagonista musi
konsekwentnie dążyć do celu. Na przykład w słuchowisku Krzysztofa Choińskiego
„Piwnica” protagonistami są małżonkowie, pełni wzajemnego szacunku, troski
i miłości. Ich celem jest przeżywanie starości w spokoju, odpoczynek po trudach
życia. W charakterystyce bohatera słuchowiskowego, szczególnie tego, który
dopiero w rozwoju zdarzeń okaże się postacią pozytywną, ważne jest wprowadzenie
cechy, która pozyska sympatię odbiorcy. Może to być słabostka (np. skłonność
bohatera słuchowiska A. Piszczatowskiego „Dante” do alkoholu) lub cecha
pozytywna, która może być wykorzystywana przez innych w złych celach i przynosić
krzywdę (np. Jerzy Filar, bohater słuchowiska Joanny Kuciel „Szóste”, okazał się
człowiekiem tak głęboko wrażliwym i skłonnym do poświęceń, że przyjął na siebie
winę za zbrodnię, którą popełniła jego żona).
Antagonista to postać, która utrudnia protagoniście osiągnięcie celu, stawiając
na jego drodze przeszkody. Takim bohaterem może być człowiek (np. w słuchowisku
według Stanisława Grochowiaka „W popiół płodna” antagonistą jest niemiecki
gospodarz, któremu podlegają przybyli na Ziemie Odzyskane bohaterowie
słuchowiska), zwierzę (lwy w słuchowisku Andrzeja Mularczyka „Cyrk odjechał, lwy
zostały”) czy zjawisko (samotność i zapomnienie w słuchowisku Katarzyny Grocholi
„Kot mi schudł”; pełne obłudy środowisko aktorów w słuchowisku Janusza
R. Kowalczyka „Miejsce”; przemiana wewnętrzna, jaka dokonuje się w pisarzu pod
wpływem sławy w słuchowisku Alana Alexandra Milne „Dwoje ludzi”; wyrzuty
sumienia, które doprowadziły ojca do odtrącenia córki w słuchowisku Marii
Jankowskiej „Paryż, za pięć dwunasta”). Często ustalenie protagonisty jest
kluczowym elementem fabularnym utworu. Na przykład w słuchowisku Zbigniewa
Wojnarowskiego „Czekoladki Marcus” rodzice Martyny mają pretensje do pana
Oliviera – dziennikarza telewizyjnego reklamującego czekoladki Marcus. Pod jego
wpływem ich córka utyła 200 kg. W rzeczywistości antagonistą jest reklama
i naiwność odbiorców, którzy bezkrytycznie wierzą w przekazy medialne. W każdym
przypadku antagonista powinien wydawać się silniejszy od protagonisty, górować
23
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S. Bardijewska, Nagie słowo..., s. 65
Zob. R. U. Russin, W. Missouri Downs, Jak napisać scenariusz filmowy, przekł. E. Spirydowicz.
Warszawa 2007, s. 63. W przypadku zarysowania jednej tylko cechy bohatera, przez pryzmat której
jest on postrzegany można mówić o typizacji. Jest to słabsza postać indywidualizacji, która nadaje
postaci charakter ogólny, realizuje określony schemat osobowy, na przykład złośnik, skąpiec.
Zob. S. Bardijewska, Nagie słowo..., s. 65
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nad nim sprytem i możliwościami działania. Jest zarazem postacią równie silnie, jak
protagonista, rozbudowaną i trudną do stworzenia ze względu na nagromadzenie
cech negatywnych.25
Obok antagonisty i protagonisty występują również inne postaci: postać-lustro,
zwana także Odbiciem lub Pomocnikiem oraz postać ogniskująca wątek
romansowy. W pierwszym przypadku to bohater, który dookreśla główną postać
w dialogu, wspiera ją w dążeniu do celu, a przynajmniej znajduje się w takiej jak ona
sytuacji.26 Interesujące efekty przynosi osłabienie rozpoznawalności funkcji, jaką
spełnia bohater w słuchowisku. W przypadku „Excentryków” początkowo wydaje się,
że Modesta jest pomocnikiem Fabiana, podobnie jak policjant i woźnica.
W rzeczywistości okazuje się, że wszyscy ci bohaterowie służyli antagoniście –
przedstawicielom władzy, która podstępem próbowała rozbroić rzekomego
wysłannika politycznego z zagranicy.
Postać ogniskująca wątek romansowy budzi pożądanie protagonisty oraz
jest obiektem jego starań. Na zmianę wspiera protagonistę i tworzy przeszkody na
jego drodze do celu. W słuchowisku „Kinomania” taką postacią jest Jadźka, która
obok wątku kryminalnego wprowadza także relacje uczuciowe. W słuchowisku
A. Mularczyka „Kuchenne schody” bohaterką wprowadzającą motyw uczucia jest
Joanna, dawna sympatia przywódcy partii, Gabriela. W słuchowisku J. Żuławskiego
„Donna Aluica” pojawia się wątek kobiety odtrąconej przez kochanka dogaressy – to
również postać ogniskująca wątek romansowy, choć mniej istotna fabularnie niż na
przykład Sylwia z słuchowiska A. A. Milne „Dwoje ludzi”). Warto tu przywołać
słuchowisko, w którym występuje kilka postaci ogniskujących wątek romansowy –
„Sylwię” Henryka Bardijewskiego. W tym ostatnim poznajemy Joachima Vilama,
który w pierwszej scenie ogląda willę o nazwie „Sylwia” i decyduje się na zakup.
Przez szereg kolejnych sekwencji uczestniczymy w konsekwencjach tej decyzji,
obserwując utrapienie Vilama, jakim stało się nagłe zainteresowanie jego osobą
kobiet o imieniu Sylwia.
W teatrze radiowym tworzone są także słuchowiska, które czynią postać
tematem, lokując ją na szczycie hierarchii elementów budujących świat
przedstawiony. Fabuła staje się wówczas pochodną osobowości bohatera, akcja
„obrasta” postać, czyniąc z niej właściwy „kręgosłup” fabuły.27 Takie słuchowisko
skoncentrowane jest na charakterystyce postaci, opowiada przede wszystkim
o samym bohaterze. Szczególne miejsce zajmują tu słuchowiska biograficzne.
Warto wymienić tu słuchowisko Janusza Kukuły „Korczak, czyli brudna rzeka czasu”,
które przybliża postać historyczną, ukazuje ją podczas pracy oraz
we wspomnieniach najbliższych współpracowników. Poetycko-biograficzne
słuchowisko „Baczyński” ukazuje, w jaki sposób poeta stał się symbolem młodego
żołnierza. W scenariuszu zostało wykorzystanych wiele wierszy, także z twórczości
innych poetów, autorka docieka także przyczyn przystąpienia wrażliwego
mężczyzny do konspiracji. Interesującym słuchowiskiem zawierającym elementy
biograficzne jest kompozycja muzyczno-poetycka „Dwaj Panowie N.” Janusza
R. U. Russin, W. M. Downs, dz. cyt., s. 62. Zob. też O. Schütte, Praca nad scenariuszem, przekł.
M. Borzęcka, A. Głowska. Warszawa 2005, s. 40-41
26
Zob. G. Raymond Frensham, Jak napisać scenariusz, przełożył P. Wawrzyszko, posłowie Tomasz
Lubelski. Kraków 1998, s. 90
27
M. Karpiński, Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 2006, s. 227
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Kukuły. Treścią słuchowiska są listy dwóch wielkich artystów Czesława Niemena
i poety Cypriana Kamila Norwida, które układają się w swoisty dialog. Warto
przywołać tu tak że słuchowisko Jana Warenyci „Wojaczek”. To „próba zmierzenia
się z legendą Rafała Wojaczka, »poety wyklętego«, artysty pełnego indywidualizmu,
który w swoich wierszach zadziwiał połączeniem elementów turpistycznych
z głębokim liryzmem”.28
Portrety psychologiczne postaci w powieści radiowych
Portrety bohaterów w sagach radiowych zarysowywane są szybko, ale
dopełniane stopniowo, wraz z rozwojem zdarzeń fabularnych. Postaci są do
pewnego stopnia typowe, należą do określonej warstwy społecznej i realizują
powszechnie znane cechy jej przedstawicieli.29 Na przykład Dorota i Kasia Matysiak
pracują w szkolnictwie, co sprawia, że mają skłonności do wydawania pouczeń,
często także pytane są o rady wychowawcze przez innych członków rodziny. Z kolei
Rutka, bohaterka radionoweli „W Jezioranach”, jest działaczką społeczną, kobietą
niezwykle dynamiczną, ale również nieskorą do kompromisów, co decyduje o jej
atrakcyjności w oczach mężczyzn. Bohaterowie sag radiowych stanowią zatem do
pewnego stopnia „uosobienia pewnych typów czy, ściślej, rozpoznawalnych
społecznie wariantów doświadczeń życiowych”.30 Nie można jednak powiedzieć, by
byli przez to pozbawieni głębi psychologicznej. To – zgodnie z antropologicznymi
rozważaniami Waltera Onga – postaci pełne, które mają w sobie
„nieprzewidywalność życia”.31 Pewna nieprzewidywalność bohaterów sag radiowych
wynika z trudnego do przewidzenia scenariusza ludzkich zachowań; tkwi także
w możliwościach zmiany charakteru, która następuje wraz z rozwojem serialu.
W przypadku bohaterów sag radiowych nie sposób zatem mówić o pełnej
stereotypizacji. Postaci serialowe mają wprawdzie określone, dopracowane
biografie, jasny system wartości, a także ukształtowany, znany słuchaczowi
światopogląd. Postępują również na ogół zgodnie ze swoimi przekonaniami,
a motywacje ich działań są uzasadnione. Jednak postaci serialowe mają również
szereg cech indywidualnych, przejawiających się zarówno w cechach charakteru,
jak i zachowaniach językowych postaci. I nie chodzi tu wyłącznie o to, że każda
postać ma sobie właściwy sposób używania języka, dzięki czemu odbiorca ma
wrażenie, że postaci mówią różnymi językami.32 W radiowych sagach rodzinnych
postaci stosują właściwe sobie formy językowe. Na przykład Edek Jabłoński
posługuje się typowym dla siebie powiedzeniem: „Koniec balu, panno Lalu” oraz
„Humor, satyra”, Staszek Jabłoński – „kurde frak”, a za cechę wyróżniającą
patriarchę rodu Jabłońskich – najpierw dziadka Mateusza, potem stryja Józefa –
można uznać stosowanie przysłów i przywoływanie mądrości ludowych.
Można zatem powiedzieć, że postaci w serialach radiowych subiektywizują
świat. Posiadają swoiste cechy charakteru, które zabarwiają ich interpretację
rzeczywistości przedstawionej. Dookreślenie ich cech następuje najczęściej przy
28

http://www.polskieradio.pl/17/219/Artykul/366853,Wojaczek (pobrano 10.01.2012 r.)
Zob. M. Przylipiak, dz. cyt., s. 54
Ta temat stereotypów postaci w serialach radiowych zob. P. Nowicki, dz. cyt., s. 80-98
30
G. Godlewski, Pomysły do plemiennej teorii telenoweli (w:) „Zeszyty Telewizyjne”. 2006, nr 11, s. 26
(artykuł traktuje o przyczynach popularności telenowel w ujęciu socjologicznym).
31
J. Walter, Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, przekł. J. Japola. Lublin 1992
32
Na temat indywidualizacji postaci zob. M. Karpiński, dz. cyt., s. 226
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wykorzystaniu metody pośredniej33 – bohaterów poznajemy poprzez ich własne
czyny, podejmowane decyzje i rozmowy z innymi postaciami. Szczególnym
elementem charakteryzującym bohatera sagi radiowej jest głos, który stanowi
podstawę portretu postaci. Przy doborze aktorów do radiowej sagi nie ma znaczenia
podobieństwo wieku, zawodu czy historii życiowych, lecz właśnie głos aktora.
Na przykład w serialu „W Jezioranach” Tusię, córkę Wandy Repetowskiej, gra
Katarzyna Miernicka, aktorka ponad dwukrotnie starsza od swojej bohaterki. „Tekst
był pisany dla młodej dziewczyny – wspomina aktorka – i musiałam się do tego
dopasować – skierować moje myślenie na taki tor dziewczęcy” 34 – wspomina
Miernicka.
Celem kreacji bohatera w radiowej sadze rodzinnej jest umożliwienie odbiorcy
identyfikacji z postacią.35 W tym celu postać musi być przede wszystkim wiarygodna.
Udaje się to uzyskać dzięki połączeniu wiarygodnych portretów postaci
z realistyczną konwencją utworu. Jak pisały Aleksandra Jasińska i Renata
Siemieńska, „Matysiakowie”, „ukazują świat wydarzeń ogólnospołecznych przez
pryzmat i filtr powszednich zachowań i ocen bohaterów audycji. Niewątpliwie ta
koncepcja powieści uczyniła jej postacie osobami bardzo realnymi i bliskimi
słuchaczom. Kontekst społeczny, w którym została ulokowana, mikrośrodowisko,
z którego rekrutują się bohaterowie oraz świat, w którym się poruszają, okazał się
w świetle długoletnich obserwacji sposobów przyjmowania powieści – zrozumiały
i bliski odbiorcom audycji”.36
Tworzenie postaci w sadze radiowej wykorzystuje utrwalone w kulturze
polskiej wizerunki ojca jako głowy rodziny, matki strzegącej ogniska domowego,
a także seniora rodu, patriarchy. W rodzinie tradycyjnej senior rodu był wzorem ojca,
posiadał również często patriotyczną przeszłość. Swoim doświadczeniem życiowym
dzielił się z młodszym pokoleniem, rodzina darzyła go szczególnym poważaniem,
opiekowała się nim.37 W serialu „W Jezioranach” senior rodu, stryj Józef, jest osobą
o szczególnej roli w strukturze sagi. Otwiera przestrzeń między „tu i teraz”
a przeszłością, wspomina swój udział w zrywach narodowych, cementuje tradycje
rodzinne, mówiąc o zwyczajach dawnej wsi. Ponadto pełni rolę komentatora
wydarzeń, których jest świadkiem, podsumowuje i ocenia zachowania bohaterów.
Reprezentuje również mądrość ludową, posługując się przysłowiami, a wnioski
komentujące rozwój zdarzeń formułuje w postaci humorystycznych rymowanek.
W trudnościach rodzinnych zajmuje określone stanowisko, ale nie ma mocy
podejmowania decyzji – może jedynie służyć głosem doradczym. Pozostając niejako

Sława Bardijewska definiuje to pojęcie następująco: „Metoda pośrednia ukazuje go (bohater)]
stopniowo poprzez uczestnictwo w zdarzeniach, przez zachowania i decyzje, tworząc sylwetkę
zewnętrzną i wewnętrzną, o wyrazistym rysunku, zindywidualizowaną psychologicznie i językowo”.
(S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku…, s. 64).
34
„Jeziorany” 1993, nr 9, okładka wewnętrzna (wywiad z K. Miernicką).
35
Zob. M. Jacyno, Portret bohatera ze stygmą. Bohater seriali telewizyjnych (w:) „Kultura Współczesna”.
1998, nr 2/3, s. 38-39. Autorka zaznacza, że bohater seriali telewizyjnych cechuje się powtarzalnością
zachowań, która podporządkowana jest jednemu schematowi doświadczeń życiowych postaci.
36
A. Jasińska, R. Siemieńska, Wzory osobowe a powieść radiowa. Warszawa 1975, s. 5.
Por. S. Bardijewska, Bohater w polskim dramacie radiowym (w:) „Dialog”. 1972, nr 7, s. 80-81
37
Zob. A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności. Kraków 2009, s. 241-242
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„na zewnątrz” głównego nurtu zdarzeń bywa wykorzystany przez członków rodziny
w indywidualnych intrygach.38
Stefan Jabłoński, jeden z podstawowych bohaterów serialu, który znikł
z radiowej sagi wraz ze śmiercią Zygmunta Kęstowicza, realizującego tę rolę, był
wzorowym gospodarzem, a jednocześnie człowiekiem o niezłomnych zasadach
moralnych. Potrafił bronić swojego zdania, był zdecydowany w działaniu,
podejmował przemyślane decyzje. Odznaczał się uczciwością i pracowitością. Jego
patriotyczna przeszłość obejmowała działalność w rolniczej „Solidarności”. Uchodził
za stróża tradycji i patriarchalnego przywiązania do ziemi. To człowiek energiczny,
rzutki, zorientowany w nowych możliwościach prowadzenia gospodarstwa,
uznawany przez społeczność wiejską za wzorowego ojca i gospodarza.
Jego syn, Adam,39 odziedziczył po ojcu roztropność i umiejętność prowadzenia
gospodarstwa. Przez sąsiadów uważany jest za wzór dobrego gospodarza. Tak, jak
ojciec jest przedsiębiorczy i otwarty na nowości w rolnictwie, a zamiast niemodnego
już czasopiśmiennictwa specjalistycznego jest stałym czytelnikiem strony
internetowej farmer.pl. Ma swoją własną wizję rodziny i gospodarstwa, a przeszkody,
jakie napotyka w realizacji swojej koncepcji, są dla niego źródłem niezadowolenia.
To mężczyzna zaradny, przedsiębiorczy, dobrze zorientowany w możliwościach
rozwiązania każdego problemu, stwarzający poczucie bezpieczeństwa. Nadal jest
głównym żywicielem rodziny i zapewnia bliskim możliwość dobrego funkcjonowania.
W ten sposób realizuje tradycyjny model ojca – głowy rodziny.40
W sadze radiowej kobieta jest przede wszystkim żoną, matką i gospodynią
domową.41 Jej domeną jest pielęgnowanie rytuałów codziennego życia rodziny.
Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków stwarza niejako „naturalną”
w rodzinie patriarchalnej okazję do rozmowy, a tym samym – kreowania zdarzeń
fabularnych. Taką rolę w serialu „Matysiakowie” spełniają Wisia i Dorota.
Wisia Matysiakowa pochodzi z rodziny inteligenckiej w Warszawie. Po
pierwszym nieudanym małżeństwie wyszła za mąż za Stacha Matysiaka
z robotniczej rodziny na Powiślu, co nie podobało się jego rodzicom. Pracowała
wiele lat w biurze turystycznym „Orbis”, a następnie jako rejestratorka w prywatnym
gabinecie kosmetycznym. Po śmierci teściowej, Heleny Matysiakowej, w 1982 roku
przejęła jej rolę seniorki w domu Matysiaków przy ul Dobrej. Wisia to osoba
kulturalna, spokojna, uprzejma, ale ma też wady: lubi wszystkich pouczać, co
czasem irytuje domowników. Ze Stachem tworzy dobre małżeństwo, razem troszczą
się o córkę Kasię, dobrze traktują jej męża Tomka, pomagają wychowywać ich
dzieci, zawsze służą radą i pomocą. Stanowią wzorzec inteligenckiej rodziny
warszawskiej.
Na przykład w odcinku 1992 serialu „W Jezioranach” Janka przynosi choremu stryjowi Józefowi wywar
z ziół. Czyni to w tajemnicy przed domownikami, by dyskretnie dowiedzieć się czegoś o sytuacji
materialnej rodziny Jabłońskich.
39
Zob. wywiad Grażyny Kurpińskiej z Cezarym Kwiecińskim, odtwórcą roli Adama Jabłońskiego: Adam,
syn Stefana, „Jeziorany”. 1992, nr 2, okładka wewnętrzna.
40
Modele ojcostwa w radiowych sagach rodzinnych mogą być mniej lub bardziej zgodne
z obowiązującymi w danym środowisku społecznymi wzorami realnych zachowań. Na temat modeli
ojcostwa zob. A. Kłoskowska, Wzory i modele w socjologicznych badaniach nad rodziną (w:) „Studia
Socjologiczne”. 1962, nr 2, s. 44; T. Sosnowski, Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych
(w:) „Małżeństwo i Rodzina”. 2002, nr 4, s. 36-42
41
Jest to zgodne z rolą, jaką wyznacza kobiecie tradycja szlachecka i katolicka. Zob. M. Środa, Kobieta:
wychowanie, role, tożsamość (w:) Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Kraków 1992, s. 9-15
38
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Dorota Matysiakowa jest przedstawicielką młodszego pokolenia. Pochodzi
z Poznania i jest drugą żoną Gienka. Ma wyższe wykształcenie i pracuje w liceum
warszawskim. Nie mogła mieć dzieci, dlatego przez kilka odcinków namawiała
Gienka, aby zgodził się na adopcję dziewczynki z sierocińca. W ten sposób w domu
Matysiaków pojawiła się mała Justyna, obecnie już po studiach. Trzeba podkreślić,
że Gienek kocha Justynę jak prawdziwą córkę i nigdy nie traktował jej gorzej niż
biologiczne dzieci. W stosunku do Justyny jest bardziej tolerancyjny niż Dorota. Ta
bowiem zachowuje się jak pedagog, lubi pouczać, strofować i karcić. Jej główną
wadą w relacjach małżeńskich jest chorobliwa zazdrość o męża, który bez żadnych
złych intencji odwiedza byłą żonę i stara się jej pomagać, co czyni w ukryciu.
W serialu „W Jezioranach” podobną rolę spełnia Jola.42 To osoba prawa
i uczciwa, która troszczy się o domowe rytuały, dba o dom, ale pozostawia sobie
także pole do działalności pozagospodarskiej. Jest orędowniczką wprowadzania
w Jezioranach zmian mających poprawić sytuację kobiet, a często także
unowocześniających ich dotychczasowe role.43 Angażuje się, na przykład, w akcję
badań mammograficznych dla miejscowych kobiet, popiera ich ambicje zawodowe
wykraczające poza ciasną rolę gospodyni domowej. Wzorowa gospodyni domowa
i przedsiębiorcza działaczka społeczna jest również osobą atrakcyjną fizycznie
i zwracającą na siebie uwagę mieszkańców wsi. Do pewnego stopnia wiąże się to
z – dostrzeżonym przez Alicję Kisielewską w odniesieniu do seriali telewizyjnych –
wymogiem medialnej atrakcyjności, kreowania wzorców w duchu nowoczesności
oraz odpowiadania na potrzeby współczesnego społeczeństwa.44 Jola ma tworzyć
wzór nowoczesnej kobiety wiejskiej.
Jak wynika z powyższego w radiowych sagach obok dominujących w strukturze
rodzinnej ról męskich, coraz wyraźniej zaznaczają się role kobiece. Znajduje to
odzwierciedlenie w przemianach społeczeństwa polskiego. Zdaniem Zbigniewa
Tyszki, ostatnie dekady przyniosły osłabienie pozycji męża i ojca, co wynika
z ogólnego zmniejszenia się roli tradycji w życiu rodzinnym polskich rodzin.
Za nadrzędną i tradycyjną motywację ich działania można uznać rodzinę, co wyraża
się troską o dzieci i wnuki, jednak coraz częściej wiąże się to z prowadzeniem życia
zawodowego podobnego do mężczyzn. Kobiety zmierzają do równouprawnienia,
a często przewyższają mężów wykształceniem i profesjonalizacją.45 Także sagi
radiowe przedstawiają całą galerię wyrazistych postaci kobiecych, które wysuwają
się na pierwszy plan w serialu. W przypadku „Jezioran” zaznacza się to w postawie
Marty Półtorakowej i Joli Jabłońskiej. Marta przez długi czas była radną
w samorządzie i miała wpływ na procesy decyzyjne dotyczące wsi. Jola zrobiła
prawo jazdy, by uniezależnić się od męża, zrealizowała też marzenia o kupnie
samochodu, co nie spotkało się z aprobatą małżonka. W serialu występuje również
odpowiednik kobiety biznesu – Rutka, która walczy o ważne społecznie inicjatywy

Zob. wywiad Grażyny Kurpińskiej z Danutą Stenką, serialową Jolą: Po prostu Jola, „Jeziorany” 1992,
z. 1, okładka wewnętrzna.
43
Ta postać wpisuje się w zmianę ról kobiecych, jaką przyniósł okres emancypacji. Zob. M. Środa,
dz, cyt., s. 15-17
44
Zob. A. Kisielewska, Polskie tele-sagi..., s. 233
45
Z. Tyszka, Stan i przeobrażenia rodzin polskich na przełomie XX i XXI w. Niedawna przeszłość
i teraźniejszość (w:) Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, (red.): Z. Tyszka.
Poznań 2001, s. 18
42
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lokalne (np. budowa przedszkola), jest jednak przedsiębiorczą i dość bezwzględną
kobietą interesu.
Ze względu na długi czas trwania serialu, bohaterowie mogą się rozwijać, a ich
portrety charakterologiczne – ewoluować. Najczęściej nie są to jednak zmiany stałe
ze względu na określony charakter postaci. Na przykład w odcinku 1992 serialu
„W Jezioranach” Stefan w rozmowie z żoną stwierdza, że po śmierci męża Janka
„pogubiła się w życiu”, stała się zbyt strachliwa. Irena dodaje, że Janka przyjmuje
postawę cierpiętnicy, którą los najbardziej skrzywdził. Zmiany bohaterów nie
następują jednak zbyt często i mają na ogół charakter tymczasowy. Osłabiony
rozwój bohaterów sprawia, że „wizja świata przedstawionego traci charakter
dynamiczny, przestaje budzić niepewność, wymagającą (...) wysiłku poznawczego;
świat przedstawiony seriali jest światem z natury bezpiecznym”.46
Podsumowując, należy stwierdzić, że portrety psychologiczne postaci w teatrze
radiowym są tworzone za pomocą głosu aktorów, wcielających się w określone
postaci. W przypadku słuchowisk portrety psychologiczne bohaterów są bogatsze
niż w powieściach radiowych. Słuchowisko pozwala na przedstawienie
skomplikowanej niekiedy natury ludzkiej, różnych odcieni charakteru postaci.
Bohaterowie radiowych powieści są stereotypowi, ich portrety psychologiczne
sprowadzają się zaledwie do kilku najważniejszych cech, które odróżniają te postaci
od innych bohaterów sagi. Postaci w powieściach radiowych reprezentują różne, nie
powtarzające się w powieści, typy bohaterów, co pozwala słuchaczowi łatwo
zidentyfikować postać, z którą „spotyka się” stale, ale dość rzadko, biorąc pod uwagę
częstotliwość emisji odcinków powieści. Natomiast bohaterowie postaci
powieściowe mają charakter dynamiczny, zmieniają się wraz z rozwojem fabuły,
wiekiem i bagażem doświadczeń. Teatr radiowy w sposób twórczy posługuje się
także czasem i przestrzenią, dopuszczając modyfikacje układów linearnych
i generując nowe jakości artystyczne. Konstrukcja dramatu radiowego umożliwia
budowanie kameralnego świata przedstawionego, który jednak konotuje całe
bogactwo znaczeń i umożliwia odbiorcy przeżycie różnorodnych emocji.
Słuchowisko
oferuje
możliwość
budowania
pogłębionych
portretów
psychologicznych postaci, pozwala również nadać bohaterom określoną rolę
w opowieści, co ma bezpośredni wpływ na fabułę.
Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienie kreacji bohaterów w sztuce radiowej. Rozważania
otwiera charakterystyka najważniejszego składnika tekstu audialnego, za pomocą
którego kreowane są postaci w dziele radiowym – głosu. Następnie przedstawione
zostały typy postaci w słuchowisku wraz z przykładami dobranymi spośród
różnorodnych
realizacji słuchowiskowych.
Problem
kreowania
postaci
w powieściach radiowych przedstawiony został w oparciu o najbardziej znane
radiowe sagi rodzinne, pt. „Matysiakowie” i „W Jezioranach”. W artykule zestawiona
została specyfika portretów psychologicznych postaci słuchowiskowych z portretami
postaci z powieści radiowych. Wnioski opierają się na wskazaniu podobieństw
i różnic pomiędzy dwoma gatunkami fikcjonalnej sztuki radiowej pod względem
kreacji bohaterów.
46

J. Uszyński, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Biblioteka Zeszytów Telewizyjnych. Warszawa 2004,
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Słowa klucz: Słuchowisko, powieść radiowa, głos, radio
Summary
The article is concerned with the topic of characters’ creation in a radio drama.
The article begins with the characteristics of voice – the most important component
of a radio drama where characters are created with the use of voice. In the article
there are also presented types of characters in radio drama with examples given.
The issue of creating characters is presented with the use of the most well-known
radio series in Poland “Matysiakowie” and “W Jezioranach” as examples. The article
also contains psychological portraits of radio drama characters juxtaposed with radio
series characters. The conclusion is based on differences and similarities between
creation of characters in radio drama and in radio series.
Key words: Radio drama, radio novel, voice, radio
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Grażyna BARTKOWIAK
Akademia Marynarki Wojennej
NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ JAKO EFEKT ZWALNIANIA
KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW WIEDZY 65 PLUS

Wprowadzenie
Jest prawdą oczywistą, że w najbliższym okresie nastąpi istotne przesuniecie
w proporcjach między liczbą osób w wieku sprzed nowych regulacji prawnych,
uznanym za produkcyjny (do 60 lat dla kobiet ido 65 lat dla mężczyzn)
i poprodukcyjnym. Okres po 2020 roku będzie charakteryzował się gwałtownym
starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstarszych grupach wieku.
Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2020 r. o 50 % i osiągnie pól miliona,
a w 2030 r. do prawie 800 tys. (obecnie liczba osób w tym wieku wynosi niespełna
320 tys. – w 2045 po raz pierwszy liczba osób powyżej 60 r. życia będzie większa
niż osób poniżej 30 r. ż (Raport GUS – prognoza ludności do 2030 roku).
Świadomość starzenia się społeczeństwa, a jednocześnie wydłużanie się wieku
życia ludzi wymaga podjęcia działań zmierzających do wypracowania nowych form
organizacji pracy, zagospodarowania potencjału tkwiącego w „dojrzałych
pracownikach” przy jednoczesnej trosce o wysoką jakość ich życia. W tej sytuacji
szczególnie ważne wydają się zarówno straty, które ponosi organizacja rezygnując
z potencjału tej grupy pracowników jak i koszty psychologiczne, które staja się
udziałem dojrzałego, zaangażowanego w sprawy firmy,, posiadającego kluczowe
kompetencje pracownika w wieku 65 plus.
Pracownicy wiedzy i specyfika ich funkcjonowania
W literaturze przedmiotu nie ma zgodności odnośnie do tego jak należałoby
definiować pracowników wiedzy. Pierwszym, który zastosował ten termin był Peter
Drucker.1 Jego zdaniem pracownik wiedzy charakteryzuje się następującymi
cechami:
 Posiada wiedzę cenną dla organizacji i często jest on jedyną osobą;
 Jest osobą, która jest w stanie wykorzystać tę wiedzę dla organizacji.
Jego wiedza ma charakter ukryty i nieświadomy, niekiedy pracownik ten nie ma
świadomości odnośnie do jej znaczenia i ważności. Inni pracownicy w organizacji
mają do niej ograniczony dostęp i nie są w stanie (ze zróżnicowanych względów
tj. jak możliwości finansowe, zasoby czasu, brak stosownych kompetencji) posiąść
jej. Przyczyną braku dostępu do niej może też być brak stosownych dyplomów
i certyfikatów
 Pracownicy wiedzy najczęściej używają swego intelektu choć nie jest to
reguła2 Ten sam autor podkreślał w licznych swych opracowaniach, że
pracownicy wiedzy kreują wartości dla przyszłości przedsiębiorstwa.
Alvin Toffler, czterdzieści lat później uszczegółowił nieco rozumienie
pracowników wiedzy postrzegając ich jako przedstawicieli nauki, techniki,
P. Drucker, Landmarks of Tomorrow. A Report on the new ”Post-Modern” Word, Transaction Publisher,
London 1954
2
Ibidem, s. 57
1
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inżynierów posiadających opanowane tajniki nowoczesnej technologii,
zarządzających tą wyrafinowaną wiedzą w zespołach pracowniczych. 3
Davenport podkreśla, że pracownicy wiedzy posiadają specjalistyczne
przygotowanie zawodowe, są ekspertami w swojej dziedzinie, zajmują się
tworzeniem, dystrybucją i wdrażaniem do praktyki wykreowanych przez siebie idei.
Twórcze myślenie jest celem ich życia.4
Pewnego podsumowania rozumienia pojęcia pracownik wiedzy dokonał
Reboult.5 Doprowadziło ono do sformułowania następujących, choć niekiedy
zaskakujących swą zasadnością twierdzeń, stanowiących charakterystykę tego typu
pracowników:
 Podstawowym narzędziem pracy pracowników wiedzy jest ich mózg. Ich
strata stanowi jednocześnie stratę kapitału intelektualnego organizacji
 Pracownicy wiedzy wykorzystują wiedzę w swojej pracy, poprzez jej
kreowanie dzielenie się wiedzą i wykorzystywanie jej zarówno w formie
wiedzy jawnej jak i wiedzy ukrytej
 Utrzymanie zawodowej pozycji pracowników wiedzy wymaga od nich
ustawicznego doskonalenia się poprzez uczenie się
 Pracownicy wiedzy poprzez swoje działanie i gromadzenie wiedzy kreują dla
organizacji nową wartość
 Pracownicy wiedzy zmieniają swą pracę, podążając własną ścieżką. Ich
cechą charakterystyczną jest ustawiczna chęć zmiany charakteru
wykonywanej pracy
 Produktywność i jakość ich pracy jest trudna do zmierzenia
 Pracownicy wiedzy sami organizują sobie swój dzień pracy. Utrzymanie ich
zawodowej pozycji wymaga myślenia twórczego, posiadania kompetencji
pozwalających im rozwiązywać problemy. Z tego względu nie akceptują oni
narzucania im przez kierownictwo sposobów wykonywania pewnych zadań.
Inny autor zwraca uwagę na fakt trudności w zdefiniowaniu pojęcia pracownik
wiedzy.6 Zdaniem tego autora, jest to pojęcie w niewielkim stopniu różnicujące i mało
precyzyjnie w niewielkim stopniu oddzielające jedną kategorię pracowników od
drugiej.
Z rozważań tych wynika koniczność odrębnego zarządzania pracownikami
wiedzy, dostarczenia im maksimum swobody w zakresie organizowania sobie pracy
czasu i sposobów osiągania celów, związanych z zadaniami zawodowymi.
Można również oczekiwać, że ich indywidualizm, może niekiedy prowadzić do
trudności w zakresie kooperacji i współpracy w zespołach pracowniczych. 7
Rozważając funkcjonowanie i znaczenie pracy pracowników wiedzy
w szerszym, społecznym i makroekonomicznym kontekście autorzy zwracają uwagę
za L. Mladkova, Management of Knowledge Workers (w:) “Economics and Management”. 2011, 16,
s. 826-831, s.837
T. Davenport, Thinking for Living, HVB School Publishing. 2005
5
C. Reboul i inni, Managing Knowledge Workers: The KWP Matrix, Conference Proccedings MOMAN
06. Praga 2006, 242
6
J. B. Spira, 2008, http:/www.kmworld.com/Articles/News/News-Analysis/Knowledge-worker-Do you –
relate-40808.aspx (pobrano 5.02.2008 r.)
7
G. Bartkowiak, A. Krugiełka, Możliwości usprawniania twórczego myślenia u szczególnie uzdolnionych
pracowników, wyróżniających się zespołów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji
(w:) „Zeszyty Naukowe” nr 52, „Organizacja i zarządzanie”. Łódź 2013, s. 247
3
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na brak społecznej świadomości dotyczącej roli pracowników wiedzy dla rozwoju
gospodarczego regionu.8 Uwaga ta odnosi się szczególnie do krajów rozwijających
się, gdzie rangę pracowników wiedzy można uznać za zdecydowanie
niedoszacowaną.
Zarządzanie kompetencjami pracowników wiedzy
Zarządzanie kompetencjami jako zasadniczy nurt zarządzania zasobami
ludzkimi, nastawiony na osiąganie konkretnych aplikacyjnych celów jest ujmowane
jako sposób prowadzenia polityki kadrowej. Zarządzanie kompetencjami integruje
strategiczne cele organizacji, w tym także cele biznesowe z takimi działaniami jak
planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników, 9 pozwalająca na
maksymalne wykorzystanie ich potencjału, systemy motywacyjne, oceny
pracownicze, szkolenia i budowanie ścieżek kariery zawodowej i troska o rozwój
karier pracowniczych.10 Do najważniejszych celów zarządzania kompetencjami
należy zapewnienie organizacji odpowiednich zasobów kompetencyjnych,
projektowanie portfeli kompetencji, konkurencyjność, rozwijanie kompetencji
poszczególnych pracowników związanych z wykonywaną pracą, zwiększanie
poziomu satysfakcji pracowników oraz ich pozycji na rynku.11
Zarządzanie kompetencjami pracowników w wieku 65 plus jest elementem
zarządzania różnorodnością, które odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych,
przedmiotowo brzmiącego określenia różnorodności siły roboczej: (workforce
diversity), czy też różnorodności miejsca pracy (workplace diversity).12 Dla celów
niniejszego projektu istotna jest różnorodność pracownicza obejmująca wszelkie
widoczne i niewidoczne aspekty pod którymi pracownicy różnią się od siebie
i jednocześnie są podobni w tym również ich wiek. 13
W ramach zarządzania różnorodnością zarządzanie wiekiem dotyczy wszelkich
inicjatyw, w których działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich
(a w szczególności w obszarze zatrudnienia) uwzględniają różnice wieku między
pracownikami. Praktyka wykazuje, że ze względu na genezę zarządzania wiekiem,
określenie to odnosi się do realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa

8

Np. V. Alle 2002, Presentation at International Conference KM Europe 2002, 13-15 November. London
2002; Shawn, 2007, http:/www.anecdote.com.au/archieves/2007/11/our_need_for__th,html (pobrano
22.05.2009 r.)
9
D. Dubois & W. Rothwell, Competency-Based Human Resource Management (w:) Davies-Black
Publishing: D. Ulrich and W. Brockbank, The HR Value Proposition. Boston: Harvard Business School
Press 2005; F. Draganidis, G. Mentzas, Competency-based management: A review of systems and
approaches (w:) “Information Management &Computer Security”. 2006, 14, s. 51-64
10
G. McEvoy, J. Hayton, A. Wrnick, T. Mumford, S. Hanks & M. Blahna, A competency-based model for
developing human resource professionals (w:) “Journal of Management Education”. 2005, 29, 383-402
11
D. Bartram,The Great Eight competencies: A criterion-centric approach to validation (w:) “Journal of
Applied Psychology”. 2005, 90, 1185–1203; E. Rausch, H. Sherman & J. B. Washbush, Defining and
assessing competencies for competency-based, outcome-focused management development (w:) “The
Journal of Management Development”. 2002, 21, s. 184-200
12
J. A. Meahan, The loss of wisdom (w:) R. J. Sternberg (red.): Wisdom: Its nature, origins and
development. 1990, s. 181-211
13
M. Goryszko, Raport – Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Warszawa
2012,
http:/dopowiedzialnybiznes.pl/public/files/ZarzadzanieroznorodnosciawPolsce_
FOB.pdf (pobrano 7.08.2012 r.), s. 5; M. Rawluszko (2007), Polityka równych szans zarządzanire
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przedsięwzięć, których celem jest wspieranie, lepsza integracja i właściwe
spożytkowanie wiedzy i doświadczenia osób w wieku dojrzałym. 14
Wdrażanie zarządzania różnorodnością zazwyczaj nie wymaga wielkich
nakładów finansowych, jedynie zmiany myślenia o instytucjach pracy ze strony
przedsiębiorców i kadry kierowniczej.15 Wprowadzanie zarządzania różnorodnością
w pierwszej kolejności wymaga koncentracji na kształtowaniu kultury organizacyjnej,
w celu stworzenia sprzyjających warunków pracy, zwiększających szanse rozwoju
przedsiębiorstwa i osiąganie wymiernych efektów biznesowych i motywujących
pracowników. Działania te należy adresować do wszystkich pracowników, a przy ich
realizacji w sposób szczególny zaangażować kadrę kierowniczą. Znaczącym
elementem tego kompleksu działań jest także umiejętne zaangażowanie
i zatrudnienie pracowników wiedzy w wieku 65 plus, uczynienie z nich nie tylko
adresatów zmian, ale i ich emisariuszy.16
Zarządzanie różnorodnością a w szczególności wiekiem w praktyce
gospodarczej sprowadza się stosowania przez organizacje zróżnicowanych form
zatrudnienia.
Zróżnicowane formy zatrudnienia, nazwane także niestandardowymi,17 obok
tradycyjnych umów o pracę obejmować mogą, samozatrudnienie, indywidualnie
negocjowane kontrakty, pracę w charakterze ekspertów zewnętrznych, pracę
świadczoną przez wykonawców za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
(agency workers).18
Analiza literatury wykazuje, że wśród autorów nie ma zgodności odnośnie do
tego, co faktycznie oznaczają niestandardowe formy zatrudnienia, elastyczne formy
organizacji pracy, a także powiązane z nimi zróżnicowane formy czasu pracy.
Najczęściej autorzy zaliczają do nich pracę na czas określony, ustalaną na zasadzie
negocjowanego kontraktu, pracę dorywczą, pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, pracę w niepełnym wymiarze, na zastępstwo, pracę wykonywaną w domu
praz dzielenie pracy. Są więc nową formą zatrudnienia różniącą się od zbiorowych
układów pracy, stanowiących podstawę tradycyjnie ujętych umów o pracę,
jednostronnie narzucanych pracownikom przez pracodawców są indywidualnie
negocjowane kontrakty – I-deals.19 Autorzy podejmujący tę problematykę odwołują
14

E. Karpowicz, Zarzadzanie pracownikami w wieku 50+ perspektywa pracodawcy. Raport nr 3
opracowany w ramach programu “kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+”. Akademia
Leona Koźminskiego. 2010, s. 13-17
15
CSO Report – www.stat.gov.pl/ forecast population by 2030, Z. Przetacka, Różnorodność ze względu
na wiek-zarządzanie wiekiem w organizacjach. Kraków 2009, s. 4
16
W. Świstalski, Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy (w:) “Ekonomista”.
2008, nr 1, s. 89-98
17
D. Bąk-Grabowska, Współpraca w ramach niestandardowych form zatrudnienia w opinii kobiet
i mężczyzn (w:) „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy
we współczesnej gospodarce”. Łódź 2012, s. 470; E. Kryńska (2003), The use of non-standard forms
of employment and work organization in enterprises Polish (in:) R. Horodeński., C. Sadowski-Snarska
(ed.): The labor market in Poland at the beginning of the twenty-first century, aspects of Microeconomic
and Regional Institute Labour and Social Affairs, Higher School of Economics in Bialystok. Bialystok
and Warsaw, s.143-154; A. Mazur, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii
pracowników (w:) Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form
zatrudnienia w Polsce. Warszawa 2008, s. 106
18
P. Leighton, M. Syrett, R. Hecker, P. Holland, Out of the Shadows. Managing self-employment, agency
and outsourced workers, Elsevier Ltd.., Bullington 2007, s. 14-15
19
S. Hormung, D. M. Rousseau, J. Glaser (2009) Why supervisors make idiosyncratic deals: antecedents
and outcomes of I- deals from a managerial prospective (w:) “Journal of Managerial Psychology”,
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się w niej do niepowtarzalnego, indywidualnego charakteru pracy, stanowiącego dla
pracownika źródło rozwoju zawodowego, a jednocześnie możliwość wypełniania
innych ról życiowych: rodzinnej i społeczno-towarzyskiej. Z drugiej strony jest to
„sposób” pozwalający zatrzymać w organizacji pracowników o wysoko cenionych na
rynku pracy kwalifikacjach zawodowych.
Aktywność zawodowa trwająca powyżej 65 lat – perspektywa
pracowników
Sytuację zawodową pracowników wiedzy 65 plus ukształtowały zmiany
w zakresie ujmowanej w sposób tradycyjny kariery, której podstawą był
psychologiczny kontrakt typu relacyjnego, w ramach którego pracownik wykazywał
się aktywnością pracowniczą, w zamian za ofertę długoterminowego zatrudnienia. 20
W ten sposób pracodawca w dużej mierze decydował o dynamice i rozwoju
indywidualnej kariery zawodowej. Kariera ta była realizowana w przestrzeni niewielu
organizacji, w stosunku do których pracownik zmuszony był zachować lojalność.21
Aktualnie sytuacja ta, poprzez konieczność dostosowania się do zmieniającego
rynku pracy, nie rodzi poczucia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie wiąże się
z doświadczaniem niepokoju o swoją przyszłość zawodową.
W ramach zdolności indywidualnych, będących przedmiotem zainteresowań
psychologii różnic indywidualnych można wyróżnić określone cechy
osobowościowe, związane z funkcjonowaniem motywacyjnym i intelektualnym
człowieka. Są to poczucie umiejscowienia kontroli według koncepcji J.B. Rottera 22
oraz model Wielkiej Piątki T.P. Costa i J.R. Mc Crae. 23 Wybór tych koncepcji jako
czynników determinujących funkcjonowanie zawodowe pracowników wiedzy,
w wieku 65 plus był podyktowany potwierdzonymi w licznych innych badaniach
zależnościami, zestawianych przez nie wymiarów osobowości, z funkcjonowaniem
zawodowym pracowników.
Poczucie umiejscowienia kontroli oznacza konstrukt osobowościowy, opisujący
zgenerowane przekonanie o własnym sprawstwie zdarzeń i stanów zachodzących
w otoczeniu. Autor koncepcji wyodrębnił dwa przeciwstawne bieguny poczucia
umiejscowienia kontroli: wewnętrzny i zewnętrzny. Poczucie umiejscowienia kontroli
reguluje zachowania człowieka. Ludzie o wewnętrznym poczuciu umiejscowienia
kontroli osiągają lepsze wyniki w pracy, są bardziej odporni na frustrację, działają
bardziej realistycznie, uczą się na własnych doświadczeniach życiowych. 24
W przeciwieństwie do nich ludzie silnie przekonani o zewnętrznej kontroli zdarzeń
nie podejmują ambitnych działań, są bezradni, a w sytuacji trudnej rozkładają ręce.25

vol. 24, nr 8; E. Kowalczyk, Człowiek. Organizacja. Kariera. Siła psychologii stosowanej. Warszawa
2014
20
P. Bohdziewicz, Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej zatrudnialności
na współczesnym rynku pracy (w:) T. Listwan, M. Stor (red.): Sukces w zarządzaniu kadrami.
Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 1., Problemy zarządczo-ekonomiczne. Wrocław
2012, s. 293
21
Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji. Warszawa 2007, s.47-51
22
J. B. Rotter, Generalized expectances for internal versus external control of reinforcement
(w:) „Psychological Monographs: general and Applied”. 1966, 80, s. 1-28
23
B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae.
Warszawa 1998: Pracownia Testów Psychologicznych PTP
24
J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy. Warszawa 1996
25
W. B. Wiener, Human motivation, McGraw – Hill, New York 1980
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Koncepcja Wielkiej Piątki obejmuje pięć głównych czynników osobowości:
neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość
i sumienność, z których każdy zawiera sześć czynników pozwalających na ich
rozłączną klasyfikację. Z czynników tych otwartość na doświadczenie wydaje się być
czynnikiem charakteryzującym pracowników wiedzy. Otwartość na doświadczenie
charakteryzuje tendencję jednostki do poszukiwania i pozytywnego wartościowania
doświadczeń życiowych, tolerancję wobec nowości i ciekawość poznawczą. Osoby
o dużej otwartości są ciekawe zarówno świata zewnętrznego jak i wewnętrznego
oraz jak twierdzą sami autorzy koncepcji, mają bogatsze życie pod względem
doświadczeń i przeżyć. Osoby o niskiej otwartości są natomiast konwencjonalne
w zachowaniu i konserwatywne w poglądach.
Otwartość najbardziej z wszystkich cech wiąże się z właściwościami intelektu.
Costa i McCrae są zdania, że dotyczy ona bardziej zdolności do myślenia
dywergencyjnego i kreatywności niż zdolności do myślenia konwergencyjnego
problematyka ta została szerzej opisana w monografii G. Bartkowiak.26
W literaturze istnieją dane dotyczące współwystępowania określonych
dymensji osobowości, wyodrębnionych w koncepcji Wielkiej Piątki z klasyfikacją
osobowości, którą można zweryfikować stosując test MBTI (Myers-Briggs Type
Indicator). Test ten umożliwia identyfikację wskaźnika psychologicznego, który
pozwala osobie badanej „wyznaczyć” swój typ osobowości. Dzięki niemu możemy
różnicować unikatowe odmienne i niepowtarzalne osobowości ludzi według takich
kryteriów jak ekstrawersja – introwersja; poznanie – intuicja; myślenie – odczuwanie
i osądzanie – obserwacja.
Badania wykazały wysoką zgodność wyników uzyskanych w wymiarze
ekstrawersji – introwersji w obu testach.27
Mimo, że zaprezentowane dymensje osobowości i ich wpływ na
ustosunkowanie się pracowników wiedzy w wieku 65 plus do dłuższego okresu
aktywności zawodowej nie tworzą jednego zbornego modelu osobowości,
niebagatelną rolę wydaje się odgrywać orientacja pracowników na własny rozwój
i uczenie się.
Liczne opracowania poparte badaniami empirycznymi jednoznacznie wskazują,
że ludzie różnią się między sobą ze względu na nastawienie na własny rozwój
i uczenie się.28
G. Bartkowiak pisząc o jednostkowych uwarunkowaniach orientacji na rozwój
i uczenie, która zdaniem autorki, jest także warunkiem rozwoju kreatywności
i twórczego myślenia niezależnie od wieku, wymienia następujące elementy:
 komponent poznawczy tej orientacji (osiągalność i dostępność obrazu
własnej osoby, przeświadczenie o możliwościach osiągania sukcesu
w podjętej działalności, wewnętrzną presję na osiąganie celów związanych
z uczeniem się, przeświadczenie o własnej skuteczności uczenia się),
G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań 2003, s. 32, 98-99
Por. C. G. Jung, Symbole przemiany. Warszawa 2012, Komentarz we wprowadzeniu
28
T. Mauer, B. Tarulli, M. London, Relationship between career motivation, employment and support for
career development (w:) "Journal of Occupational and Organizational Psychology". 1993, 66, s.142158: T. Maurer, B. Tarulli, Perceived environment, Perceived outcome variables and persons
in relationship is a voluntary development activity by employees (w:) "Journal of Applied Psychology”.
1994, 79, s. 3-14; P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczacych się. Warszawa
2012
26
27
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 komponent emocjonalny (pozytywne postawy wobec aktywności związanej
z uczeniem się i w jej trakcie),
 komponent behawioralny (poszukiwanie własnych możliwości rozwoju –
penetrowanie okazji, poznawanie własnych preferencji w kontekście
możliwości otoczenia.29
Tak ujmowana orientacja w życiu zawodowym oznacza konieczność weryfikacji
swoich możliwości przez osobę wykazującą opisaną aktywność, aprecjuje
znaczenie pozytywnych doświadczeń i stymulowania do ustawicznego
monitorowania otoczenia, w kontekście własnych planów związanych z uczeniem
się i rozwojem.
Zatrudnianie pracowników 65 plus – perspektywa pracodawcy
Dostosowanie się przez przedsiębiorstwa do nowych regulacji prawnych,
wydłużających okres aktywności zawodowej pracowników wymaga zastosowania
elastycznych form pracy ze strony organizacji zarówno pod względem ich
zróżnicowania jak i rodzaju i liczby pracowników nimi objętych i staje się
wyznacznikiem szeroko rozumianej elastyczności organizacji, a także jest
rezultatem postaw kadry kierowniczej i przedsiębiorców.
Elastyczna organizacja oznacza więc sposób kształtowania treści czasu
i miejsca pracy oraz formy dostosowania do sytuacji i ekonomiczne działanie w celu
zachowania dynamicznej równowagi w realizowaniu pracy z punktu widzenia
efektów ekonomicznych i społecznych.30
W definicji tej nawiązano do zmian wzorców pracy obejmujących:
 Zmiany czasu pracy od systemu stałego do elastycznego,
 Zatrudnienia związanego z realizacją zadania, które przestaje istnieć
w momencie jego zakończenia,
 Zmiany miejsca pracy ze stałego na mobilne,
 Deformalizacji stosunków między pracodawcą a pracownikiem.
Optymalne pod względem omawianych kryteriów wydają się być takie
organizacje, które swój sukces wiążą z sukcesem swoich pracowników. Należy
jednak pamiętać, że w organizacjach funkcjonują i podejmują decyzje konkretne
osoby, kadra kierownicza i przedsiębiorcy, posiadające określone postawy, w tym
postawy wobec zatrudniania pracowników 65 plus.
Konsekwencje zwalniania kluczowych pracowników wiedzy w świetle
wyników badań (perspektywa indywidualna i organizacyjna)
Zarówno literatura przedmiotu jak i doświadczenie praktyczne wskazuje, że
zwalnianie pracownika posiadające wysokie, kluczowe kompetencje wywołuje
szereg niekorzystnych skutków zarówno dla pracownika, (np. utrata sensu życia,
poczucie depersonalizacji)31 jak i organizacji, która nie jest w stanie w krótkim czasie
uzupełnić straconego potencjału intelektualnego, z tego względu w postępowaniu
badawczym sformułowano następujący, problem:

G. Bartkowiak, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji. Poznań
1999, s. 7-12
30
B. Skowron-Mielnik, Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Poznań 2012, s. 43
31
Ujmowana jako sytuacja stresowa, za: G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu
w organizacji. Warszawa 2009, s. 27-32
29
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Jakie straty ponosi pracownik a jakie organizacja zwalniając pracowników
wiedzy 65 plus i jako przyczynę podając ich wiek?
Uzyskanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wymagało przygotowania
określonych, otwartych pytań wywiadu, zamieszczonych poniżej.
1. Jakie miał Pan(i) dominujące osobiste odczucia po przekazaniu informacji
że z uwagi na wiek Pan (i) opuszcza Pan (i) swoje dotychczasowe miejsce
pracy. Czy liczył się Pan z taką decyzją pracodawcy?
2. Co było, Pana (i) zdaniem faktyczną przyczyną zwolnienia Pana(i). Czy
pracodawca działał w interesie swojej organizacji, przedsiębiorstwa?
3. Jakie, zdaniem Pana (i) straty poniosła organizacja pozbywając się Pana(i)?
4. Na jakiej podstawie uważa Pan, że był Pan (i) cennym pracownikiem dla
organizacji. W czym przejawiała się unikatowość Pana(i) kompetencji?
5. Jakie motywy kierowały pracodawcą przy zwolnieniu Pana(i)?
Osoby uczestniczące w badaniu (łącznie 17 osób), przedstawiciele kluczowych
kompetencji dla organizacji pracowali na stanowiskach prezesów zarządu firm S.A,
ich zastępców i prokurentów (7osób), głównych technologów firmy (2 osoby)
nauczycieli akademickich ze stopniem profesora zwyczajnego i samodzielnych
pracowników naukowo-dydaktycznych (4 osoby) znaczących stanowisk
w organizacjach pożytku publicznego (4 osoby).
Wszystkie uczestniczące w badaniach osoby przekroczyły 65 rok i były
mężczyznami. Zwolnienie z pracy motywowane wiekiem miało miejsce od 8,9 lat
wstecz do ok. roku.
Wyniki badań
A oto dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych rozmów:
Tabela nr 1: dominujące odczucia po otrzymaniu informacji o zwolnieniu
Rodzaj odczucia
Poczucie straty, skrzywdzenia, żalu,
w stosunku do pracodawcy
Poczucie niepewności odnośnie do
dalszej organizacji życia i czasu
wolnego spędzanego poza miejscem
pracy, postawa ”co ja teraz z sobą
zrobię
Troska prosperowanie
o przedsiębiorstwa, obciążająca
świadomość niezakończonych spraw
Poczucie odwetu wobec decyzji
pracodawcy
Szansa na sprawdzenie się czy
pracownik może sprawdzić się
w aktywności zawodowej poza
przedsiębiorstwem
Źródło: opracowanie własne

N
17

%
100,00

16

94,12

9

52,94

8

47,06

5

29,41
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Jak wskazują zamieszczone dane, wszystkie uczestniczące w badaniach
osoby ogarnęło poczucie pokrzywdzenia i żalu, które mimo upływu czasu utrzymuje
się do dziś. W większości przypadków (poza jedną osobą, u której występują
dolegliwe problemy zdrowotne,) osoby te znalazły sobie inne choć niekoniecznie tak
prestiżowe jak uprzednio zajęcie. Z grona nauczycieli akademickich wszyscy pracują
dalej w uczelniach niepublicznych, społecznej i PWSZ. Sześć osób skarżyło się na
dolegliwości zdrowotne, z którymi wzmagali się po zwolnieniu przynajmniej przez
okres półroczny, w pięciu przypadkach połączonych z pobytem w szpitalu. Na
szczególną uwagę zasługuje jednak troska ponad połowy kluczowych pracowników
wiedzy o organizację, która zmuszeni są opuścić. Dbałość o losy organizacji jest
dowodem ich zaangażowania i prospołecznej postawy, wykraczającej poza własne
interesy.
Tabela nr 2: faktyczne przyczyny zwolnienia doświadczonego pracownika wiedzy
Przyczyny zwolnienia
Zmiana strategii firmy, stosownie do
interesów nowego właściciela
Niechęć dzielenia się władzą, która
nie ma nic wspólnego z troską
o interesy przedsiębiorstwa
Prosta, przyjmująca wąską
perspektywę czasu, kalkulacja
finansowa
Względy pozamerytoryczne np. chęć
zatrudnienia protegowanej osoby
Troska o zachowanie własnego
stanowiska, przejawiająca się zbyt
perfekcyjnym przestrzeganiu
przepisów prawa i wewnętrznych
regulaminów
Źródło: opracowanie własne

N
11

%
64,70

11

64,70

10

58,82

7

41,18

5

29,41

Rozważając faktyczne powody ich zwolnienia z organizacji, kluczowi
pracownicy wiedzy podawali zmianę statusu własności, która pociągnęła za sobą do
zmianę strategii. Strategia ta nie służyła interesom firmy tylko przyszłym, nowym ich
właścicielom, przez co doprowadzono do obniżenia wartości rynkowej firmy.
Zaniżona wartość firmy pozwoliła nowym właścicielom nabyć firmę poniżej jej
wartości. Taktyka ta jest znana i szeroko opisywana w mediach, chociaż źle
świadczy o naszej gospodarce i funkcjonowaniu Ministerstwa Skarbu Państwa. Na
uwagę zasługuje także fakt, że dwie osoby, które ją typowały, bezpośrednio jej nie
doświadczyły, ale spotkały się z nią w swoim bliskim otoczeniu. Pozostałe
wymienione w kolejności czynniki ze względu na ich obecność w mediach, wydają
się nie budzić kontrowersji. Wskazują na patologię funkcjonowania organizacji, którą
zarządzają posiadający liczne słabości ludzie. Jednocześnie należy zdawać sobie
sprawę, że osoby uczestniczące w badaniach ze względu na swoje zaangażowanie
emocjonalne mogą nieco tendencyjnie postrzegać podjęte wobec nich decyzje
kadrowe.
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Tabela nr 3: rodzaj oszacowanych strat
Rodzaj straty
Brak wystarczającej liczby zamówień
poprzez ograniczenie kapitału
społecznego nowego zarządu
Zaniechanie prac nad nową
technologią
Zmiana strategii zarządzania, (brak
racjonalizacji kosztów), która
doprowadziła firmę do upadku
Niższy poziom zajęć dydaktycznych
i ograniczenie możliwości udziału
i realizacji w przyszłych projektach
badawczych
Odchodzenie innych kluczowych
pracowników w wyniku
niewystarczającej troski zarządu
o niematerialne zasoby firmy
Źródło: opracowanie własne

N
8

%
47,06

8

47,06

8

47,06

4

23,53

4

23,53

Największą stratą w oczach osób badanych wydawały się być trzy czynniki
kurczący się portfel zamówień przedsiębiorstwa, spowodowany utratą kapitału
społecznego, zaniechanie nowych technologii i nieracjonalne gospodarowanie
zasobami firmy. Pierwszy z nich może jednak wzbudzać pewne wątpliwości, jeśli
bowiem otrzymywane zamówienia są efektem pozytywnych kontaktów społecznych,
a nie realnie istniejącego zapotrzebowania ich dłuższe trwanie wydaje się stanowić
znak zapytania.
Odmienna sytuacja ma miejsce przypadku nowych technologii,. Jest to czynnik
o pierwszorzędowym znaczeniu, od którego zależy innowacyjność produktu.
Brak racjonalizacji kosztów organizacji, na skutek negatywnego wyniku
finansowego należy do klasycznych błędów zarządzaniu, a jeśli ma miejsce
w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do jej upadłości. Mimo, zachęt ze
strony osoby prowadzącej rozmowę żadna z osób uczestniczących w badaniach nie
odważyła się oszacować strat w formie materialnej.
Tabela nr 4: ocena „unikatowości:” własnych kompetencji przez kluczowych
pracowników wiedzy
Kryterium oceny
Doświadczenie w zakresie
możliwości wdrażania nowych
technologii
Wysokie profesjonalne kompetencje,
których opanowanie nie jest „dane”
każdemu pracownikowi
Kapitał społeczny i osobiste
przyczynianie się do kształtowania
pozytywnego wizerunku organizacji
Doświadczenie w zarządzaniu
ludźmi, które nie do się odtworzyć
zatrudniając młodych pracowników

N
8

%
47,06

7

41,18

6

35,29

5

29,41
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Wiedza profesjonalna, kompetencje
dydaktyczne doświadczenie
metodologiczne
Trudność oceny swojej unikatowości
Źródło: opracowanie własne

4

23,53

2

11,76

Ocena unikatowości własnych kompetencji przez kluczowych pracowników
wiedzy, wydaje się szczególnie istotnym czynnikiem, pozwala bowiem poznać
samoocenę kluczowych pracowników wiedzy, która to ocena staje się źródłem
wyznaczania przez nich planów zawodowych. Pracownicy ci na pierwszym miejscu
podkreślają swoje, profesjonalne kompetencje, szczególnie przydatne do wdrażania
do praktyki myśli technicznej i nowych technologii, w kontekście posiadanego
doświadczenia. Doświadczenie to jako ceniony zasób pojawia się omalże
we wszystkich wypowiedziach kluczowych pracowników wiedzy, dotyczących
unikatowości posiadanych przez nich kompetencji. Podstawą pozytywnej
samooceny stają się też relacje, kluczowych kompetencji pracowników wiedzy
z otoczeniem biznesu (jako część kapitału społecznego firmy), tworzące pozytywny
wizerunek przedsiębiorstwa, budującego do zaufanie i reputację przedsiębiorstwa.
Tabela nr 5: personalne (osobiste) motywy zwalniania kluczowych pracowników wiedzy
65 plus przez pracodawców
Rodzaj motywów
Troska o zachowanie stanowiska
w przedsiębiorstwie tzw. „mechanizm
ochrony stołka”
Kierowanie się osobistym zyskiem
Brak refleksji nad przyszłymi
konsekwencjami decyzji dla
przedsiębiorstwa połączona z chęcią
przypodobania się właścicielowi
Źle pojęta troska o racjonalizację
kosztów firmy powiązana z osobistymi
motywami
Chęć bycia postrzeganym jako osoba,
która w sposób rzetelny kieruje się
przepisami prawnymi i wewnętrznymi
regulaminami
Szukanie pretekstu pozbycia się
pracownika – osobista niechęć

N
14

%
82,35

11
9

64,70
52,94

6

35,29

3

17,65

2

11,76

Źródło: opracowanie własne

Końcowy fragment wywiadu pogłębionego, przeprowadzonego z kluczowymi
pracownikami wiedzy generalnie nie napawa optymizmem. Wskazuje na
przedkładanie przez pracodawców własnych interesów ponad interesy kierowanej
przez siebie organizacji i kierowanie się w decyzjach kadrowych wyłącznie
osobistymi motywami, pomijającymi interesy organizacji. W takim ujęciu organizacja,
przedsiębiorstwo, firma, uczelnia staje się narzędziem do realizacji osobistych
celów, a nie przedmiotem troski o jej zgodne z misją i strategią jej funkcjonowania.
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Ponadto, szczególnie dolegliwym rezultatem takich praktyk są koszty
psychologiczne, które ponoszą osoby zwalniane tj. utrata sensu aktywności
zawodowej, niekiedy – sensu życia, głębokie poczucie pokrzywdzenia, obciążające
problemy zdrowotne
Uzyskane dane opierają się na wypowiedziach osób badanych pochodzących
z dwóch różniących się środowisk zawodowych, co może być argumentem nie
wskazującym na możliwość szerokiego uogólniania wyników, podobnie jak niezbyt
liczna próba badawcza. Niezależnie od tego otrzymane dane te wyraźnie dowiodły,
że w szeregu przypadkach dojrzały wiek kluczowych pracowników wiedzy stał się
pretekstem do zwolnienia pracowników i że przy podejmowaniu decyzji kadrowych
nie rozważano szerokorozumianych interesów organizacji i dalszej perspektywy ich
funkcjonowania, a zaangażowany w działalność organizacji pracownik został
potraktowany jak przedmiot.
Streszczenie
Przedmiotem rozważań opracowania jest problematyka zatrudniania
pracowników wiedzy 65 plus. Jego celem jest identyfikacja strat wynikających
ze zwalniania kluczowych pracowników wiedzy 65 plus, rozpatrywanych z punktu
widzenia pracownika i organizacji. Opracowanie jest złożone z dwóch części:
teoretycznej, w której autorka zajmuje się zarządzaniem kompetencjami
pracowników wiedzy i indywidualnymi uwarunkowaniami chęci zachowania jak
najdłuższej aktywności zawodowej i oraz empirycznej, prezentującej wyniki badań
empirycznych – wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w grupie 19
przedstawicieli kadry kierowniczej – zarządów przedsiębiorstw i samodzielnych
pracowników naukowych, zwolnionych z pracy ze wskazaniem ich wieku, jako
motywu tej decyzji.
Słowa klucze: straty w wyniku zwalniania kluczowych pracowników wiedzy 65
plus
Summary
The subject of the discussion paper is the issue of the employment
of knowledge workers 65 plus. Its aim is to identify losses resulting from the release
of key knowledge workers 65 plus, considered from the point of view of the employee
and the organization. The study is composed of two parts: theoretical, in which the
author deals with the management competencies of knowledge workers and
individual determinants of intention to retain as the longest economic activity and as
well as empirical, presenting the results of empirical studies – in-depth interviews
conducted in the group of 19 executives – company boards and professors,
redundant indication of their age, as the theme of this decision.
Key words: losses as a result of the release of key knowledge workers 65 plus
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EWA WOJTOWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych
Katedra Pedagogiki i Psychologii
KOMPETENCJE MIĘKKIE JAKO TWARDE PODSTAWY PLANOWANIA
KARIERY MŁODYCH DOROSŁYCH
Kompetencje miękkie a współczesny rynek pracy
Kompetencje miękkie to potoczny termin opisujący kompetencje
interpersonalne, intrapersonalne i generyczne. Ostatnie dekady przyniosły wzrost
opracowań teoretycznych i praktycznych zwracających uwagę na ich rolę
w kształtowaniu karier, rozwoju zawodowym i osobistym (z tego powodu często
definiuje się je jako life skills).
W gospodarce przemysłowej wskazywano przede wszystkim na kompetencje
specjalistyczne jako podstawowy element przystosowania pracowników do
wykonywanych zadań, nazywane popularnie kompetencjami twardymi. Aktualnie,
jako kryterium sukcesu podkreśla się znaczenie osobistych atrybutów pracowników.
Kompetencje miękkie uznaje się więc za umiejętności zwiększające indywidualny
potencjał do bycia zatrudnionym (employability skills). Traktuje się je jako równie
istotne co kompetencje poznawcze czy doświadczenie zawodowe, a pracodawcy
oczekują ich od pracowników w większości zawodów i branż przykładając wagę
zarówno do ich diagnozy i pomiaru w trakcie procesu rekrutacyjnego, jak i do rozwoju
wewnątrz organizacji.
Wartością kompetencji miękkich jest ich transferowalność, czyli możliwość
wykorzystywania w różnorodnych zadaniach zawodowych. W literaturze przedmiotu
zalicza się do nich m.in. zdolności komunikacyjne i analityczne, zdolność do
współpracy, łatwość przyswajania wiedzy, umiejętności pozwalające na prace
w zespołach międzykulturowych oraz sprawność działania w warunkach
niepewności. Do grupy tej nierzadko dołącza się także kompetencje przedsiębiorcze
i inicjatywne obejmujące „kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka,
a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia
zamierzonych celów”.1
Z jednej strony, kompetencje miękkie odpowiadają więc na zapotrzebowanie
współczesnych pracodawców oczekujących pracowników wszechstronnych
i elastycznych. Z drugiej strony pozwalają pracownikom bez obaw angażować się
w nowe zadania wykorzystując kapitał posiadany w tym zakresie. Zapewne dlatego
też, w literaturze można spotkać się z innym określeniem – kompetencje XXI wieku.
W polskiej literaturze kompetencje miękkie nazywane są różnorodnie
w zależności od teoretycznego kontekstu badawczego i sposobu ich pomiaru.
Najczęściej jako synonim tego pojęcia spotyka się: kompetencje społeczne,
kompetencje psychospołeczne lub interpersonalne, a wielu autorów łączy je także
z funkcjonowaniem emocjonalnym człowieka, co przekłada się na nazywanie ich

1

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), s. 7
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kompetencjami emocjonalnymi,2 społeczno-emocjonalnymi,3 czy inteligencją
emocjonalną4 lub społeczną.5
Niezależnie jednak od mnogości definicji i sposobów pomiaru można przyjąć za
Matczak, że kompetencje miękkie to „złożone umiejętności warunkujące
efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane
przez jednostkę w toku treningu społecznego”.6 Ważnym elementem tej definicji jest
pojęcie treningu społecznego, który odbywa się w trakcie całego życia. Jego jakość
i intensywność wpływać będzie na rozumienie i postrzeganie interakcji społecznych
oraz testowanie swoich możliwości w różnych sytuacjach o charakterze społecznym.
Jednocześnie, świadczy o możliwości rozwijania umiejętności poprzez
podejmowanie różnych działań. Aktywność jednostki w tym zakresie może być
ograniczana lub wzmacniana przez różnorodne czynniki jak na przykład motywacja,
zdolności wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej i społecznej, czy środowisko
wychowawcze.7
Kompetencji miękkich nie da się rozpatrywać bez uwzględnienia kompetencji
twardych powiązanych z kwalifikacjami zawodowymi. Niemniej, w skomplikowanych
organizacjach i wciąż zmieniających się realiach ich funkcjonowania, to kompetencje
psychospołeczne stanowią o lepszej jakości wykonywanych zadań. Sprzyjają
wykonywaniu prac zespołowych i odgrywają rolę w budowaniu relacji ze światem
zewnętrznym organizacji.8 Być może dlatego, w branżach opierających się przede
wszystkim na twardych wskaźnikach (np. finanse, medycyna), zaczęto coraz
większą uwagę przykładać do kompetencji miękkich. Na przykład, jedynie 25%
potencjalnych pracowników sektora IT posiada na tyle rozwinięte kompetencje
miękkie, aby uznać ich za dopasowanych do wymagań stanowisk.9
W odniesieniu do rynku pracy, proces kształtowania i rozbudowy umiejętności
psychospołecznych jest dłuższy i bardziej skomplikowany niż nauka obsługi maszyn,
programów komputerowych, czy rachunkowości. Dlatego też, pracodawcy
przywiązują wagę do kompetencji miękkich, dostrzegając w nich czynnik sukcesu
firmy, traktując twarde kompetencje jako łatwiejsze do wyuczenia.
Kompetencje miękkie znajdują także swoje miejsce w analizach
przewidujących zapotrzebowanie na różne kwalifikacje w przyszłości. Wymienia się
2

R. Abraham, Emotional Competence as Antecedent to Performance: A Contingency Framework
(w:) „Genetic, Social, and General Psychology Monographs”. 2004, 130(2) s. 117-143
3
A. Matczak, Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społeczno-emocjonalnych. Raport
końcowy z realizacji projektu. 2005, za: K. Martowska, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji
społecznych. Warszawa 2012, s. 15
4
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna. Poznań 1997
5
por. A. Piotrowska, Pomiar inteligencji społecznej w psychologii osobowości i w psychologii społecznej
(w:) „Psychologia Wychowawcza”. 1994, 37, s. 158-170
6
A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik (wyd. 2 uzupełnione).
Warszawa 2007, s. 7
7
por. K. Martowska, Psychologiczne uwarunkowania…, op.cit.
8
W. A. Hochwarter, L. A. Witt, D. C. Treadway i G. R. Ferris, The Interaction of Social Skill and
Organizational Support on Job Performance (w:) „Journal of Applied Psychology”. 2006, 91(2), s. 482489; H. Liao, A. Chuang, A multilevel investigation of factors influencing employee service performance
and customer outcomes (w:) „Academy of Management Journal”. 2004, 47, 41-58; G. A. Neuman,
J. Wright, Team effectiveness: Beyond skill and cognitive ability (w:) „Journal of Applied Psychology”.
1999, 84, s. 376-389
9
J. M. Franklin, P. Sivaprakasam, S. Manive, The Challenges to Indian IT Off-shoring Industry at the time
of Global Economic Recession: An Insider’s View (w:) „Journal of Contemporary Research in
Management”. 2010, 5(4), s. 67-75
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je wraz z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii i kompetencjami
kulturowymi.10
Redefinicja pojęcia kariery w nowoczesnej gospodarce
W przeszłości, kariery konstruowane były na podstawie relacyjnego kontraktu
psychologicznego, co oznaczało całkowite podporządkowanie pracownika
oczekiwaniom i potrzebom pracodawcy. Koncentrowano się przede wszystkim na
podkreślaniu roli kompetencji twardych, specjalistycznych i właściwego
wykształcenia pracowników.11 a pułap kariery odzwierciedlał zakres obowiązków
konkretnego stanowiska. W tak kształtowanej relacji pracownik pozostawał bierny
i oddawał rolę konstruktora kariery zatrudniającemu go przedsiębiorstwu.
Współczesny paradygmat kariery zmienia relację pomiędzy pracownikiem
a pracodawcą poprzez realizowanie psychologicznego kontraktu na zasadach
transakcji.12
Z jednej strony, wzrost znaczenia kompetencji w obecnej gospodarce nakazuje
organizacjom zmianę podejścia do procesu zatrudniania i rozwoju pracowników
wewnątrz przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa poszukują i zatrzymują tych, którzy
zapewnią im skuteczne działanie i rywalizowanie z innymi podmiotami. Tym samym,
od pracowników wymaga się ciągłego uczenia, dopasowania do potrzeb organizacji
i szerokiego spectrum kwalifikacji zawodowych.
Z drugiej strony, zmiany na rynku pracy modyfikują także podejście
pracowników do procesu planowania karier warunkując jego charakter i jakość.
Patrząc na próby adaptacji do nowych warunków, można zauważyć różny poziom
dopasowania do obecnego otoczenia zawodowego. Od lat, w literaturze przedmiotu
pojawiają się dane wskazujące jako najmniej dostosowane do realiów rynku pracy
dwie grupy społeczne: absolwentów szkół oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.
Przyczyn trudności w adaptacji upatruje się przede wszystkim w niedopasowaniu
kompetencji do jego wymagań oraz braku umiejętności związanych
z poszukiwaniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wobec tego, beneficjentami
przeobrażeń na rynku pracy stają się przede wszystkim pracownicy, którzy
w trudnych warunkach przejmują odpowiedzialność za swoją karierę i aktywnie
realizują cele zawodowe. Istotą adaptacyjności człowieka staje się więc skuteczne
reagowanie na zmiany oraz właściwe implementowanie zdobywanych informacji
o sobie w proces zarządzania własną karierą. 13
Nowoczesny model kariery podkreśla jej zindywidualizowany charakter oraz
podmiotowość jednostki w konstruowaniu ścieżki zawodowej zgodnie z osobistym

W. Weng, Eight Skills in Future Work (w:) „Education”. 2015, 135(4), s. 419-422; D. Davis, M. Fidler,
D. Gorbis, Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research
Institute,
http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf
(pobrano 2.10.2015 r.); Ch. Chiu, W. J. Lonner, D. Matsumoto, C. Ward, Cross-Cultural
Competence: Theory, Research, and Application (w:) „Journal of Cross-Cultural Psychology”. 2013, 44,
s. 843-848
11
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – Procesy – Metody. Warszawa 2008
12
P. Bohdziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego
(w:) „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. 2010, 3-4, s. 39-56
13
S. G. Niles, J. Harris-Bowlsbey, Career development interventions in the 21st century. Merrill Prentice
Hall Columbus, OH 2009
10
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potencjałem i optymalnym jego wykorzystaniem w życiu zawodowym. 14 Zmiany na
rynku pracy, prowadzące do przejęcia odpowiedzialności za rozwój zawodowy przez
pracownika wpływają także na kształt karier. Literatura wymienia zwykle dwa
główne, uzupełniające się wymiary i związane z nim rodzaje karier: pretoriańską
i karierę bez granic.15
W pierwszym przypadku za fundament kariery uznaje się samostanowienie
jednostki i samodzielnym kierowaniem przez nią swoją karierą. Tym samym,
znaczącą rolę odgrywają zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków rynku
pracy i umiejętności miękkie związane ze zwiększaniem szansy na zatrudnienie
zgodne z oczekiwaniami: umiejętność budowania relacji i kształtowania ich na
zasadach networkingu, dbałość o autoprezentację i kształtowanie pozytywnego
wizerunku, umiejętność samoorganizacji rozumianą jako stawianie i realizacja
celów, oraz przedsiębiorczość i kreatywność.16 Typ kariery pretoriańskiej podkreśla
więc znaczenie kompetencji miękkich jako kluczowych dla rozwoju zawodowego
pracownika.
Drugi typ – kariera bez granic – uwzględnia wymiar obiektywny kariery i zakłada
minimalizowanie barier związanych z zatrudnieniem, od geograficznych po
merytoryczne. Powiązany jest z wielokrotną zmianą miejsca zatrudnienia w ciągu
życia i inicjowaniem działań powiązanych z rozwojem zawodowym. Istotna staje się
nielinearność kariery – w oparciu o przeszłe doświadczenia pracownik konstruuje
swoją przyszłość zawodową, a decydujące dla rozwoju zawodowego są
kompetencje przenośne i możliwość ich implementacji w różnych środowiskach
zawodowych. Do takich uniwersalnych kompetencji zalicza się również kompetencje
miękkie.
Podsumowując, planowanie kariery staje się w dzisiejszych czasach
spersonalizowanym procesem o ciągłym charakterze uwzględniającym pragnienia
jednostki, jej możliwości, deficyty, ograniczenia, cele, czy wartości. Obecne kariery
zawodowe są więc skorelowane z indywidualnym rozwojem, a proces wzrostu –
osobistego i zawodowego – realizuje się w ciągu całego życia.17 Problemem
pracowników staje się więc kreowanie karier w zgodzie z osobistymi preferencjami i
zarządzanie sobą w sposób umożliwiający adaptację do zmiennych warunków rynku
pracy.
Oczekiwania pracodawców wobec niedoświadczonych pracowników
a kompetencje miękkie
Szczególną rolę w analizach dotyczących rynku pracy zajmuje tematyka
bezrobocia i rynku pracy młodych dorosłych. Trudności w tranzycji szkoła – praca
stają się podstawą rozważań teoretycznych, praktycznych jak i dyskusji
por. dwa artykuły: L. S. Gottfredson, Applying Gottfredson’s theory of circumscription and compromise
in career guidance and counseling (s. 71-100) oraz M. L. Savickas, The theory and practice of career
construction (s. 42-70) (w:) S. D. Brown, R. W. Lent (red.): Career development and counseling: Putting
theory and research to work, NJ: Wiley 2005, Hoboken
15
D. T. Hall, J. E. Moss, The new protean career contract: Helping organizations and employees adapt
(w:) „Organizational Dynamics”. 1998, 26(3), s. 22-37; P. Bohdziewicz, Współczesne kariery…, op.cit.,
s. 43
16
D. Truty, Challenging The Lure Of The Protean Career. Midwest Research to Practice Conference in
Adult, Continuing, and Community Education. 2003, s. 217
17
E. J. Porfeli, P. J Hartung, F. W. Vondracek, Children’s Vocational Development: A Research Rationale
(w:) „The Career Development Quarterly”. 2008, 57(1), s. 25-37
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uwzględniających głos pracodawców oraz absolwentów szkół. Dane dotyczące
diagnozy luk kompetencyjnych wskazują jednoznacznie na niedopasowanie
młodych ludzi do oczekiwań pracodawców na trzech wymiarach: doświadczenia,
kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji psychospołecznych. W odniesieniu do
ostatniego z rodzajów kompetencji badania pokazują, że to właśnie one są
predyktorem sukcesu na rynku pracy i sprzyjają rozwojowi kariery. 18
Raport Stowarzyszenia Akademickich Biur Karier i Instytutu Liderów Zmiany19
wskazuje
na
znaczne
różnice
pomiędzy
samooceną
kompetencji
psychospołecznych absolwentów i pracodawców.
Tabela nr 1: procent osób oceniających posiadanie wybranych kompetencje na
poziomie wysokim lub bardzo wysokim
Kompetencje
Budowanie dobrych relacji

Samoocena
absolwentów (N=1294)
81

Praca zespołowa
79
Systematyczność
72
Otwartość na pomysły i wiedzę
78
innych
Samodzielność
78
Doprowadzanie zadań do końca
85
Zródło: raport „Dwa Światy”. Kompetencje przyszłości 2014

Ocena pracodawców
(N=127)
35
37
34
32
32
38

Dane eksponowane w tabeli 1 pokazują dysproporcje w ocenach obu grup –
pracodawcy oceniają rozwój kompetencji wśród absolwentów wyższych uczelni
zdecydowanie niżej niż sami absolwenci. Być może rozbieżność tych ocen jest
wynikiem braku świadomości własnych mocnych i słabych stron przez młodych
ludzi. Tę własną kompetencję ocenili oni także wyżej niż pracodawcy.
Analizy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ukazuje podobne rezultaty.
Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy zatrudnianiu absolwentów były
kompetencje osobowe i interpersonalne, intelektualne i akademickie, a także
doświadczenie zawodowe. Natomiast badanie mankamentów pokazało, że
„Największe rozbieżności dotyczą: umiejętności określania i uzasadniania
priorytetów, umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem oraz efektywnej
komunikacji”.20 Ta ostatnia cecha była uznawana za najważniejszą przez
pracodawców.
O opinię na temat kompetencji psychospołecznych absolwentów szkół
wyższych poproszono też pracodawców w badaniu realizowanym na zlecenie
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.21 Zdecydowanie gorzej oceniają oni rozwój

G. J. Duncan, R. Dunifon, Soft-Skills” and Long-Run Labor Market Success (w:) „Research in Labor
Economics”. 1998, 17, s. 123-149
19
Raport Stowarzyszenia Akademickich Biur Karier i Instytutu Liderów Zmiany, Dwa Światy. Kompetencje
przyszłości 2014, http://2014.kompetencjeprzyszlosci.pl (pobrano 2.10.2015 r.)
20
Raport: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół
wyższych wchodzących na rynek pracy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Amerykańska Izba
Handlu w Polsce, Ernst & Young. Warszawa 2012, s. 13-14
21
Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy.
Raport końcowy. Badanie zrealizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
18
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kompetencji miękkich i przygotowanie młodych dorosłych do pracy zawodowej niż
sami absolwenci. Jednocześnie, traktują aspekty interpersonalne jako priorytetowe
przy ich zatrudnianiu.
Podobna rozbieżność zauważalna jest w przypadku absolwentów szkół
zawodowych – pracodawcy spostrzegają deficyty w kompetencjach
interpersonalnych, podczas, gdy oni sami traktują: umiejętność komunikacji,
elokwencję, zdolność analizy i wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej
jako kompetencje nieliczące się dla pracodawców. 22 Kadra zarządzająca kwalifikuje
do najistotniejszych atrybutów kandydata głównie kompetencje transferowalne takie
jak: dobry kontakt z ludźmi, z klientami, komunikatywność, wysoką kulturę osobista
oraz sztukę autoprezentacji.
Analogiczne wnioski ujawnia także ekspertyza Mazurek – Kucharskiej.23
Uzyskane rezultaty ukazują niezadowolenie pracodawców z przygotowania
absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy i wskazują jako znaczące
w doborze personelu kompetencje uniwersalne i interpersonalne. Doświadczenie
zawodowe jest mniej oczekiwane w porównaniu z postawami wobec pracy
i kompetencjami psychospołecznymi, które traktowane są jako czynnik efektywnego
funkcjonowania w środowisku pracy, odpowiadają także za skuteczną naukę
i realizację zadań.
Konstruowanie karier a kompetencje miękkie
Planowanie kariery w dzisiejszych czasach nie sprowadza się jedynie do
jednorazowego wyboru zawodu – jest skomplikowanym projektem powiązanym
ze wszystkimi sferami funkcjonowania człowieka. Krytyczna w konstruowaniu
nowoczesnych karier staje się adaptacyjność do zmiennych warunków rynku pracy
i dostosowywanie planów zawodowych do możliwości rynku pracy.
Nowoczesne teorie kariery zakładają, że proces jej tworzenia, planowania
i precyzowania ma charakter zmienny, realizuje się w różnej formie w ciągu całego
życia, a odpowiedzialność za jego konstrukcje leży po stronie jednostki. Postulują
też, aby kompetencje pomocne w jej konstruowaniu rozwijane były od wczesnych
etapów rozwoju dzieci, kładąc szczególny nacisk na rolę środowiska szkolnego
w tym zakresie.24
W uproszczeniu, proces konstruowania kariery można rozpisać na kilka etapów
tworzących cykl związany z rozwojem zawodowym: budowanie samoświadomości
zawodowej, planowanie i ustalanie celów edukacyjno-zawodowych, poszukiwanie
zatrudnienia, wdrożenie w zadania zawodowe, ugruntowanie kompetencji oraz
integrowanie nowych doświadczeń i wiedzy o sobie.
http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/001bcfee-7b59-4983-9eaf-2ca7adbc7ad2
(pobrano 15.09.2015 r.)
22
A. Jawor-Joniewicz, Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji
w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2014
23
B. Mazurek-Kucharska, Determinanty problemów na współczesnym rynku pracy w Polsce –
uwarunkowania niedostosowania kompetencji absolwentów do oczekiwań pracodawców
(w:) http://defs.pomorskie.eu/documents/372678/463251/3_Determinanty+problem%C3 %B3w+na+
wsp%C3%B3%C5%82czesnym+rynku+pracy+w+Polsce.pdf/d10cec67-9061-4992-b54e74d2dda2c36f (pobrano 20.10.2015 r.)
24
E. J. Porfeli, P. J Hartung, F. W. Vondracek, Children’s Vocational Development…, op.cit.;
P. M. Schenck, T. M. Anctil, C. K. Smith, C. Dahir, Coming Full Circle: Reoccurring Career Development
Trends in Schools (w:) „The Career Development Quarterly”. 2012, 60(3), s. 221-230
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Na każdym z wyróżnionych etapów, kompetencje miękkie odgrywają znaczną
rolę w tworzeniu i realizacji indywidualnej koncepcji kariery. Hall 25 wyróżnia istotne
dla całego procesu meta-umiejętności: budowanie tożsamości zawodowej (identity)
i umiejętność adaptacji do nowych warunków oraz tolerancja niejednoznaczności
i niepewności (adaptability). Kompetencje te pozwalają krystalizować obraz siebie
jako profesjonalisty, poszukiwać nowych możliwości rozwoju zawodowego
uwzględniając zmiany na rynku pracy. Tym samym, wspierają samodzielne
kształtowanie karier w nowoczesnej gospodarce.
Istotą właściwego zarządzania karierą wydaje się być przede wszystkim wiedza
o sobie – to ona determinuje dalsze kroki związane z profesjonalnym rozwojem.
Umiejętność określenia własnych możliwości i ograniczeń, kompetencji,
predyspozycji, zainteresowań czy wartości, sprzyja podejmowaniu racjonalnych,
zgodnych z potencjałem zawodowym, decyzji, jak również wprowadzaniu korekt
w koncepcji kariery po uwzględnieniu nowych doświadczeń i analizie rynku pracy.
W ostatnich latach wzrasta znaczenie networkingu w procesie poszukiwania
pracy – osobistego i wirtualnego ze szczególnym wykorzystaniem mediów
społecznościowych.26 Networking definiowany jest jako aktywne kształtowanie
relacji z osobami, które mogą wspierać w rozwoju kariery poprzez informacje, porady
dotyczące pracy i rozwoju kariery aż po oferowanie zatrudnienia. 27 W Polsce, za
pośrednictwem kontaktów towarzyskich i rodzinnych na rynek pracy weszło 40%
młodych osób.28 Aktualnie jest to narzędzie umożliwiające: aranżowanie relacji
zawodowych, tworzenie i ugruntowywanie własnej marki na rynku pracy oraz
poszukiwania zatrudnienia. Obie wersje – wirtualna i realna – networkingu wymagają
szczególnych umiejętności związanych z komunikacją, automarketingiem
i właściwym budowaniem długofalowych relacji z innymi ludźmi.
Decyzja o poszukiwaniu zatrudnienia może być zmodyfikowana poprzez
podjęcie kroków zmierzających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
lub założenia firmy. Rozwój przedsiębiorstw opiera się przede wszystkim na
podejmowaniu trafnych decyzji, kontaktach z klientami, dostawcami, kontrahentami
oraz planowaniem zadań w niestabilnym środowisku. Jest to więc obszar w którym
atrybuty osobiste mogą decydować o sukcesie przedsięwzięcia.
Proces selekcji pracowników również koncentruje się, oprócz diagnozy
kwalifikacji zawodowych, na rozpoznaniu kompetencji miękkich potencjalnych
pracowników. Przedsiębiorcy poszukują wśród przyszłych kadr pracowników
charakteryzujących się zdolnościami interpersonalnymi i samoorganizacyjnymi.
Można zauważyć, że mają one szczególne znaczenie przy zatrudnianiu
absolwentów szkół oraz personelu zarządzającego. W przypadku managerów tym,
co odróżnia pracowników skutecznych od nieefektywnych są właśnie kompetencje

25

D. T. Hall, P. H. Mirvis, The new career contract: developing the whole person at midlife and beyond
(w:) „Journal of Vocational Behavior. 1995, 47, s. 270
P. Bohdziewicz, Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej
informatyków). Łódź 2008; G. Van Hoye, E. A. J. van Hooft, F. Lievens, Networking as a job search
behaviour: A social network perspective (w:) „Journal of Occupational and Organizational Psychology”.
2009, 82, s. 661-682
27
C. R. Wanberg, R. Kanfer, J. T. Banas, Predictors and Outcomes of Networking Intensity Among
Unemployed Job Seekers (w:) „Journal of Applied Psychology. 2000, 85(4), s. 491-503
28
Raport 2014: Młodzi na rynku pracy Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują? Abslovent.pl i SW Research:
https://swresearch.pl/pdf/raport_mlodzi_o_rynku_oracy_SWR.pdf (pobrano 10.10.2015 r.)
26
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miękkie.29 Z kolei w grupie absolwentów kompetencje miękkie traktowane są jako
wartość wnoszona do organizacji, w opozycji do nieznacznego doświadczenia
zawodowego.
Kompetencje miękkie są szczególnie cenne dla nowoczesnych, konkurujących
na rynku organizacji. Wynika to ze świadomości faktu, że w dzisiejszej gospodarce
każda organizacja posiada dostęp do podobnych technologii czy narzędzi.
Uzasadnieniem współuczestniczenia w rywalizacji jest więc potencjał zatrudnianych
pracowników.
Jednocześnie, rozwój kwalifikacji i kompetencji miękkich wewnątrz organizacji,
wynikający z czasowego w niej zatrudnienia, pozwala pracownikom budować kapitał
zawodowy możliwy do wykorzystania na kolejnych etapach kariery. Im większe
zasoby zawodowe posiada pracownik, szczególnie w obszarze kompetencji
transferowalnych, tym łatwiejsze staje się poruszanie po rynku pracy.
Podsumowanie
Na współczesnym rynku pracy szczególnie istotna staje się płynna tranzycja ze
środowiska edukacyjnego do zawodowego. Przejście to, ze względu na
niestabilność rynku pracy i nieprzewidywalne przeobrażenia jakim wciąż podlega,
rodzi wiele trudności zarówno dla osób rozpoczynających życie zawodowe, jak i dla
organizacji oczekujących konkretnych kompetencji od swoich pracowników
ułatwiających dostosowanie do wymagań konkurencyjnej gospodarki. Zmienność
tego rynku tworzy także przestrzeń do konstrukcji życia zawodowego w oparciu
o osobiste wybory i realizację ambicji na bazie indywidualnych scenariuszy karier.
Odniesienie sukcesu zawodowego jest jednak mocno ograniczone w przypadku
braku umiejętności niezbędnych do poszukiwania zatrudnienia, jak i atrakcyjnych dla
gospodarki. W obu przypadkach, jak pokazuje artykuł, wysoko rozwinięte
kompetencje miękkie mogą sprzyjać skutecznemu kreowaniu ścieżek zawodowych.
Kompetencje miękkie są umiejętnościami pozwalającymi na efektywne
funkcjonowanie w środowisku edukacyjnym i zawodowym. Odgrywają rolę
w konstruowaniu i realizacji planów życiowych, z których projekt kariery jest tylko
jednym z elementów. Ze względu jednak na istotną rolę aktywności zawodowej
w życiu jednostki, ich kształcenie i rozbudowa przyczynia się do lepszego
funkcjonowania w ciągu całego życia.
Streszczenie
Artykuł omawia istotę kompetencji miękkich na współczesnym rynku pracy.
Traktowane są one jako element zwiększający możliwości pracownika do bycia
zatrudnionym (employability). Szczególne znaczenie odgrywają w procesie tranzycji
młodych ludzi ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy. Przy nieznacznym
przygotowaniu zawodowym absolwentów, wynikającym z niewielkiego
doświadczenia, stają się one kluczowe w procesie zatrudniania młodych osób – co
wykazano w artykule, wskazując na niedopasowanie młodych pracowników do
oczekiwań pracodawców. Analiza wartości kompetencji omówiona została przede
wszystkim z perspektywy konstruowania indywidualnych scenariuszy karier,
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znaczenia dla rozwoju zawodowego jednostki i jej adaptacyjności do realiów rynku
pracy.
Słowa klucze: planowanie kariery, kompetencje miękkie, rynek pracy
Summary
The article discusses the importance of soft skills in today's labor market. They
are treated as an element of increasing the possibility of the employee to be
employed. They play particular role in the transition of young people from the
education system to the labor market. With a slight occupational training
of graduates, due to their limited experience in this field, soft skills become crucial in
the process of hiring them – as indicated in the article there is misfit between young
workers and the expectations of future employers. The analysis of competence worth
is discussed primarily from the perspective of constructing individual careers
scenarios, the importance of the professional development and their adaptability to
the realities of the labor market.
Key words: career planning, soft skills, labor market
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Wprowadzenie
Według Stacha1 optymizm można zdefiniować jako ogólną, względnie stałą
tendencję do spostrzegania, wyjaśniania i oceniania świata i zjawisk w nim
zachodzących w kategoriach raczej pozytywnych niż negatywnych oraz względnie
trwałą skłonność do oczekiwania przyszłych wydarzeń, szczególnie związanych
z podmiotem, jako raczej dla niego pomyślnych niż niepomyślnych. Zdaniem
Czapińskiego2 optymizm jest wyrazem funkcjonowania inklinacji pozytywnej, czyli
powszechnej tendencji do akcentowania, w ocenach i nastrojach pozytywnych
aspektów rzeczywistości. Dla antroploga Tigera 3 optymizm to zaś nastrój lub/
i postawa związana z oczekiwaniami i przewidywaniami dotyczącymi społecznej
i materialnej przyszłości, które oceniający spostrzega jako społecznie pożądane, dla
siebie korzystne i przyjemne. Poziom optymizmu związanego ogólnie ze światem
i zjawiskami w nim występującymi, może wpływać na nastrój, który jest rozumiany
jako swoiste tło emocjonalne, niekoniecznie związane przyczynowo-skutkowo
z konkretnymi obiektami lub wydarzeniami. Globalna ocena świata lub
poszczególnych jego elementów (np. ludzi) w kategoriach pozytywnych, przyczynia
się do odczuwania dobrego nastroju lub ugruntowuje już odczuwany dobry nastrój
(Stach)4. Dobry zaś nastrój ułatwia, a nawet prawdopodobnie mobilizuje do
różnorodnych działań, zły nastrój oddziałuje przeciwnie (Petersen). 5
Csikszentmihalyi6 podkreśla, że zły nastrój nie sprzyja zadowoleniu i obniża
subiektywną jakość życia. Trudno jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie,
co ma większe znaczenie jako wskaźnik poczucia jakości życia: stan emocjonalnej
satysfakcji czy ocena poznawcza sytuacji życiowej (por. Bańka). 7 Kowalik8
proponuje by uwzględnić dwa aspekty jakości życia, jeden, który jest połączony
z refleksyjną oceną własnego życia oraz drugi, który dotyczy samopoczucia
odczuwanego w danym okresie. Cummins9,10 sformułował także teorię homeostazy
subiektywnej jakości życia (Theory of SQOL Homeostasis), która próbuje wyjaśnić
jakie są uwarunkowania zadowolenia z życia. Cummins upatruje te uwarunkowania
R. Stach, Kwestionariusz do badania optymizmu. Kraków 2002, 7
Ibidem, 7
3
Ibidem, 7
4
Ibidem, 8
5
Ibidem, 8
6
Ibidem, 8
7
L. Bobkowicz-Lewartowska,Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży
z zespołem Downa. Warszawa 2013, 35
8
Ibidem, 35
9
R. Cummins,Personal Income and Subjective Well-being (w:)”Journal of Happiness Study”. 2000, 2
10
R. Cummins, Maintaining Life Satisfaction:The Role of Positive Cognitive Bias (w:)”Journal of
Happiness Study”. 2002, 1
1
2
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zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i podmiotowych, które podlegają procesom
równowagi. Determinantami pierwszego rzędu są według niego ekstrawersja
i neurotyzm, które są związane z genetycznym wyposażeniem jednostki. Do
determinant drugiego rzędu należą kontrola, samoocena i optymizm, które są
wewnętrznymi
buforami
dla
determinantów
trzeciego
rzędu
–
środowiskowych.Tatarkiewicz,11 podejmując próbę zdefiniowania jakości życia
kładzie nacisk na dwoistą, subiektywno-obiektywną naturę tego zjawiska. Jego
rozumienie jakości życia bliskie jest pojęciu szczęścia, chociaż nie może być
traktowane jako jego synonim. Również według Campbella 12 satysfakcja z życia
wydaje się być stabilną jakością doświadczenia, szczęście jest natomiast bardziej
podatne na codzienne zmiany nastroju. Tak więc szczęście ma bardziej afektywną
konotację i jest terminem znacznie węższym niż jakość życia (por. Rostowska).13 Na
przeżyciowy stan człowieka kładzie nacisk koncepcja jakości życia autorstwa
szwedzkiego filozofa Nordenfelta (Kowalik).14 Według niego jakość życia to
dobrostan, który jest wynikiem trzech typów doświadczeń psychicznych: wrażeń
odbieranych z otoczenia, przeżywanych emocji (głównie szczęścia) i odczuwanych
nastrojów. Występowanie wrażeń jest związane z oddziaływaniem różnorodnych
bodźców płynących z otoczenia fizycznego. Jeżeli są pozytywne to wywołują one
poczucie harmonii, równowagi, spokoju. Samopoczucie człowieka, jego nastrój
często są uwarunkowane czynnikami które nie do końca można określić. Szczęście
jest, obok wrażeń i samopoczucia, kolejnym doświadczeniem psychicznym. Jeśli
aktualne warunki nie dają gwarancji spełnienia w przyszłości naszych życzeń, nie
jesteśmy szczęśliwi. Nordenfelt, podobnie tak jak Tatarkiewicz15 aktualną ocenę
życia wiąże z oceną z przeszłości i przyszłości. Według polskiego filozofa
zadowolenie z całości życia nie jest tylko zadowoleniem z tego co jest, ale również
z tego, co było i co będzie. Poczucie szczęścia obejmuje zarówno dodatni stan
obecny, jak i dodatnią ocenę przeszłości i dodatnie perspektywy na przyszłość.
Pojęcie optymizmu jest zarówno stosowane w języku potocznym, jak
i w obszarze należącym do nauki. Przykładem zastosowania pojęcia optymizmu
w nauce jest Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae,16 który odwołuje się
mi.in. do optymizmu opisując czynnik ekstrawersji. Kwestionariusz NEO-FFI dotyczy
pięciu głównych wymiarów osobowości: ekstrawersji, otwartości na doświadczenie,
ugodowości oraz sumienności. Każdy z nich zawiera po sześć składników, które
pozwalają na ich rozłączną klasyfikację. Ekstrawersja dotyczy jakości i ilości
interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii i zdolności do odczuwania
pozytywnych emocji. Osoby ekstrawertywne charakteryzują się przyjacielskością
i rozmownością a także skłonnością do zabawy i poszukiwaniem stymulacji.
Przejawiają optymizm życiowy i pogodny nastrój. Osoby introwertywne wykazują
raczej brak zachowań ekstrawertywnych niż ich odwrotność. W kontaktach
społecznych będą raczej zachowywać się z rezerwą niż wrogo natomiast brak

L. Bobkowicz-Lewartowska, Wybrane uwarunkowania jakości życia…, op.cit., 40
Ibidem, 40
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Ibidem, 40
14
Ibidem, 40
15
S. Sadowska, Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków
2006, 47
16
B. Zawadzki, J. Strelau, Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja Polska. Warszawa
1998, 14-15
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optymizmu nie będzie jednoznaczny u nich z pesymizmem i brakiem poczucia
szczęścia. Ich skłonność do przebywania w samotności i nieśmiałość nie jest
jednoznaczna z lękiem społecznym. Wymiar ten obejmuje sześć formalnie
wyróżnionych składników, którymi są: towarzyskość (zakres i ilość utrzymywania
kontaktów z innymi ludźmi), serdeczność (zdolność do utrzymywania bliskich
związków z innymi ludźmi, przyjacielskość), asertywność (tendencje dominatywne
i przywódcze), aktywność (tempo, wigor, energia, potrzeba bycia zajętym
i zaangażowanym), poszukiwanie doznań (poszukiwanie podniet i stymulacji),
emocjonalność w zakresie pozytywnych emocji (tendencja do reagowania
pozytywnymi emocjami, na przykład radością, poczuciem szczęścia oraz generalnie
pogodny nastrój i optymizm życiowy).
Inne ujęcie pomiaru optymizmu przedstawia Seligman. 17 Badacz ten
skonstruował kwestionariusz optymizmu w oparciu o własną teorię wyuczonej
bezradności i teorię atrybucji Weinera, która dotyczy spostrzegania przyczyn
sukcesów i niepowodzeń. Według Seligmana poziom optymizmu zależy od sposobu
wyjaśniania przyczyn sukcesów i niepowodzeń, jakich doświadczają ludzie na co
dzień. Przy wyjaśnianiu przyczyn sukcesów i niepowodzeń bierze się pod uwagę
trzy istotne wymiary: umiejscowienie przyczyny, stałość jej działania oraz rozległość
(zasięg). Ludzie są skłonni do optymizmu kiedy mają przekonanie, że przyczyną ich
sukcesów są oni sami, ich zdolności, pracowitość, wytrwałość (umiejscowienie
wewnętrzne), a przyczyny wystąpienia sukcesów mają charakter stały oraz że ich
zasięg, obszar życia którego dotyczą, jest rozległy i uniwersalny. Ku optymizmowi
skłania ludzi również przekonanie, że to nie oni ale inne osoby lub okoliczności
ponoszą odpowiedzialność za niepowodzenia. Taki sposób wyjaśniania zdarzeń
życiowych Seligman nazywa optymistycznym i stara się go badać przy pomocy
kwestionariusza.
Poza pozytywnymi, adaptacyjno-motywacyjnymi aspektami optymizmu, może
on przyczyniać się również do pewnych zagrożeń. Według Stacha 18 jest to takie
natężenie optymizmu, które w literaturze jest określane mianem optymizmu
nierealistycznego. Jego nadmiar może powodować podejmowanie decyzji
i wykonywanie działań, których pomyślne zakończenie jest bardzo mało
prawdopodobne. A stąd już krok do zachowań ryzykowanych.
W obszarze psychologii spotykamy różne definicje ryzyka. Według Ratajczak 19
można je podzielić na trzy rodzaje:
1. W pierwszej z grup definicji ryzyko utożsamiane jest z niepewnością
własnego działania, gdy pojawiają się czynniki losowe lub własne
ograniczenia poznawcze, np. niezdolność do prognozowania, nieznajomość
reguł diagnozowania sytuacji, groźba nieznanych strat, których natura jest
nieznana z czym związane są metody ich szacowania.
2. Drugi rodzaj definicji obejmuje ryzyko jako wynik świadomie podjętej decyzji
o potencjalnej stracie lub szkodzie. W tym procesie dochodzi do
poznawczego bilansowania korzyści lub strat własnego działania.
3. W trzeciej grupie definicji zawarte jest założenie, że ryzyko jest
podejmowanym przez człowieka działaniem o nieznanym, niepewnym lub
R. Stach, Kwestionariusz do badania…., op.cit., 10
R. Stach, Kwestionariusz do badania…., op.cit., 8
19
Z. Ratajczak, Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Źródła i konsekwencje (w:) Studenski
(red.): Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Katowice 2004, 14
17
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problematycznym wyniku, które naraża człowieka na niebezpieczeństwo,
szkodę lub stratę. Makarowski20 podkreśla, że ryzyko różni się od
niebezpieczeństwa tym, że niebezpieczeństwo oznacza określone
zagrożenie.
Badacze starają się również określić psychologiczny „profil ryzykanta”. Do cech
wspólnych posiadanych przez osoby podejmujące ryzyko należą: podzielność
uwagi, zdolność do intensywnej koncentracji uwagi, skuteczne reagowanie na wiele
współwystępujących bodźców, zapamiętywanie złożonego materiału, oryginalność
oraz innowacyjność (Porczyńska).21 Osoby poszukujące ryzykownych sytuacji
potrafią sprawnie funkcjonować w sytuacji wysokiego obciążenia stymulacyjnego
i nie stanowi to dla nich źródła leku czy niepokoju. Breivik 22 wskazuje na istnienie
pozytywnej korelacji pomiędzy skalą psychotyzmu Eysencka a skalą poszukiwania
doznań Zuckermana oraz angażowaniem się w niebezpieczne sporty. Do innych
cech wpływających na optymalne radzenie sobie z sytuacją ryzyka należą niski
poziom lęku jako cechy oraz twardość Badania przeprowadzone w grupie
polarników, ratowników górskich i alpinistów wykazały, że osoby uzyskujące wysokie
wyniki w skali twardości są bardziej odporne na stres zawodowy, w porównaniu
z osobami o niskim natężeniu tej cechy(Glenc).23
Już w latach 50-tych XX wieku Atkinson24 przedstawił aktualny do dzisiaj model
wyboru ryzyka. Założył on, że ludzie kierują się prawdopodobieństwem osiągnięcia
wyznaczonego celu. Kiedy prawdopodobieństwo to zbliża się do100% pewności,
wtedy zadanie jest bardzo łatwe. A więc można powiedzieć, że im cel jest mniej
ambitny, tym zadanie jest łatwiejsze. Gdyby ludzie kierowali się tylko
prawdopodobieństwem osiągnięcia celu, wybieraliby zawsze zadania bardzo łatwe.
Tak jednak się nie dzieje, ponieważ zadania łatwe są nietrakcyjne. Siła atrakcyjności
określonego zadania wzrasta, im trudniejsze jest to zadanie. Trudność zadania jest
oczywiście wielkością subiektywną. Model wyboru ryzyka ukierunkowanego na
sukces wskazuje, że ludzie wybierają zadania średnio trudne, a szczególnie często
podejmują ryzyko nieco większe niż 50% i akceptują 30-40% prawdopodobieństwo
powodzenia. Jak zauważa Rheinberg25 ma zastosowanie tutaj „rabat nadziei”, który
osobom mającym nadzieję na powodzenie każe się spodziewać, że w trakcie
wykonywania zadania jeszcze zwiększą swoja sprawność.
Franken26 podejmuje próbę określenia przyczyn zachowań ryzykownych.
Twierdzi, że osoby, które podejmują czynności wysoce ryzykowne (np skoki
spadochronowe), wywołujące doznania hedoniczne, mają więcej objawów
anhedonicznych niż osoby, które nie uprawiają ekstremalnego sportu i preferują
mniej ryzykowne czynności. Można tutaj przywołać porównanie skoków
spadochronowych do zachowań uzależniających. Częste doświadczanie
20

R. Makarowski, Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Warszawa 2010, 15
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(w:) ”Personality and Individual Differences”. 1998, 25
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naturalnego odurzenia może skutkować niższym punktem ustawienia
hedonicznego, co z kolei przyczynia się do zaostrzenia przejawów anhedonii. Tak
więc spadochroniarze narażeni są na nadmierne doświadczenia hedoniczne, co
skutkuje zaniżeniem progu hedonicznego. Powoduje to, że mniej radości sprawiają
im normalne, codzienne, zwykłe czynności.
Do koncepcji Frankena nawiązuje model ryzyka instrumentalnego
i stymulującego Zaleśkiewicza.27 Autor ten uważa, że podejmowanie ryzyka może
być w dwojaki sposób umotywowane: 1.przyjemnościowo (ryzyko stymulujące), 2.
podejmowane w celu osiągnięcia jakiegoś ważnego celu (ryzyko instrumentalne).
W przypadku ryzyka stymulującego dominuje emocjonalny system przetwarzania
informacji. Tutaj chęć doznania pozytywnych emocji decyduje o podjęciu ryzyka.
Przykładem zachowań ryzykownych nastawionych na doznawanie przyjemnego
pobudzenia może być seks, zażywanie narkotyków, sporty ekstremalne. Rodzaj
ryzyka z tym związany służy wywołaniu silnego pobudzenia organizmu, potocznie
zwanego „dreszczykiem emocji”. Podejmowanie ryzyka stymulacyjnego
charakteryzuje się impulsywnością i niskim poziomem samokontroli i nie jest
poprzedzone analizą możliwych strat. W drugim rodzaju ryzyka, ryzyku
instrumentalnym nie ma miejsca dla emocji i przyjemności. Jest ono podejmowane
wtedy, kiedy jednostka chce osiągnąć zamierzony cel. Ryzyko jest traktowane jako
narzędzie w drodze do celu, na której brakuje działań spontanicznych,
a podejmowanie działań ryzykownych jest często efektem zimnej kalkulacji.
W sytuacji podejmowania ryzyka instrumentalnego osoba koncentruje się na
ewentualnych stratach, a za cel stawia sobie osiągnięcie pozytywnego rezultatu.
Należy podkreślić, iż ludzi mogą charakteryzować różne zachowania ryzykowne
w różnych dziedzinach życia.
Badania własne
Podjęte badania miały na celu określenie związku pomiędzy optymizmem
a tendencją do podejmowania zachowań ryzykownych. Badania przeprowadzono
w grupie 142 studentów gdańskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej
Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W skład badanej grupy
wchodziło 43 mężczyzn i 99 kobiet. Statystyki opisowe badanej grupy podają średnią
wieku 23, 14, a odchylenie standardowe wynosi 5,7. Przedział wieku badanych
mieści się w zakresie 19-53 lat.
Zastosowano następujące metody badawcze:1. Kwestionariusz do badania
optymizmu Stacha oraz 2.Wieloczynnikową skalę zachowań ryzykownych (WSZR)
Studenskiego.
Stach28 w swoim Kwestionariuszu do badania optymizmu wyróżnił dwa
podstawowe rodzaje optymizmu: 1.optymizm esencjalny lub metafizyczny, który
obejmuje przekonania i oceny dotyczące „natury” świata lub ważnych jego
składowych, 2. optymizm sprawczy, który sprowadza się do przekonania i/ lub wiary,
że przyszłe konkretne i jednostkowe wydarzenia będą dla osoby raczej pomyślne
niż niepomyślne, a jednocześnie wskazuje, gdzie leży tego przyczyna.
W optymizmie esencjalnym wyróżniono dwie odmiany:1.esencjalny aktualny, który
dotyczy ocen i przekonań wobec świata w jego aktualnej postaci, 2.esencjalny
27
28
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antycypacyjny (przewidywany, przyszłościowy) wyrażający się w przekonaniach
i/lub wierze, że świat i ważne jego składniki w przyszłości będą raczej pozytywne niż
negatywne. Przy konstruowaniu kwestionariusza pominięto optymizm esencjalny
odwołujący się do przeszłości jako mniej ważny. W optymizmie sprawczym
wyodrębniono trzy składowe
1. sprawczy osobisty – przyszłe wydarzenia będą pomyślne dla osoby dzięki
jej cechom, umiejętnościom i staraniom;
2. sprawczy społeczny – pomyślność osoby w przyszłości będzie wynikała
z działań, starań i pomocy innych ludzi. Mogą być to osoby z bliskiego kręgu
społecznego (członkowie rodziny, przyjaciele bądź znajomi) lub instytucje
społeczne (rząd, ministerstwo, rady samorządowe);
3. sprawczy mistyczno-okazjonalny – przekonanie lub/i wiara w to, że
pomyślność osoby w przyszłości będzie wynikiem działania sił
nadprzyrodzonych opatrzności, wygranej na loterii, tzw. szczęścia).
W wyniku szeregu modyfikacji powstał kwestionariusz umożliwiający ustalenie
ogólnego poziomu optymizmu, w którym wyróżnić można:
a) skalę optymizmu esencjalnego;
b) skalę optymizmu sprawczego z dwiema podskalami (sprawczym osobistym
i sprawczym społecznym).
Pięć pozycji kwestionariusza w zakresie optymizmu sprawczego odnosi się do
optymizmu mistyczno-okazjonalnego, ale wyniki analiz statystycznych nie pozwoliły
na wyodrębnienie ich jako zwartej podskali. Poszczególne pozycje kwestionariusza
stanowią zwarty opis różnorodnych wydarzeń, problemów, z którymi zmaga się
ludzkość, a także opis zwyczajnych sytuacji życiowych. Pod każdym z takich opisów
umieszczono cztery możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby badanej jest wybór jednej
z nich, która jest jej zdaniem najbardziej prawdopodobna, jest najbliższa jej
sposobowi myślenia, przekonaniom lub wierze. Dwie odpowiedzi sugerują postawę
optymistyczną, jedna obojętną a jedna postawę pesymistyczną.
Drugą metodą jaką posłużono się w badaniu była Wieloczynnikowa Skala
Zachowań Ryzykownych (WSZR) Studenskiego. 29 Kwestionariusz ten służy do
pomiaru rodzaju podejmowanych zachowań ryzykownych. Zawiera cztery skale:
ryzyko fizyczne, ryzyko społeczne, ryzyko etyczne i ryzyko finansowe.1.Ryzyko
fizyczne utożsamiane jest z możliwą utratą zdrowia lub życia, 2.ryzyko społeczne
związane jest z możliwością utraty pozycji społecznej, autorytetu, 3.ryzyko etyczne
odnosi się do zachowań, których konsekwencją jest spadek samooceny,
odczuwanie dyskomfortu wskutek moralnego niepokoju oraz poczucie winy,
4.ryzyko finansowe związane jest z utratą bądź możliwością utraty zasobów
materialnych. Odpowiedzi dotyczące 64 pozycji kwestionariusza zaznaczane są na
pięciostopniowej skali Likerta. Suma poszczególnych wyników wszystkich skal
stanowi ogólny wskaźnik skłonności do ryzyka.
Wyniki uzyskane w skali optymizmu esencjalnego, zarówno u mężczyzn
(x=9,14, odch.stand.=4,38) i kobiet (x=8,08, odch.stand.=3,9) wskazują na
przeciętne nasilenie tej cechy. Różnica między tymi grupami okazała się być
nieistotna statystyczne (t=1,797; p=0,075).W skali optymizmu sprawczego
osobistego mężczyźni uzyskali wyniki wysokie (x=8,6, odch.stand.=2,77), a kobiety
przeciętne (x=7,22, odch.stand.=3,08), jednakże różnica ta nie była istotna
29
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statystycznie (t=2,52; p=0,13).Przeciętne wyniki uzyskali mężczyźni (x=7,25,
odch.stand.3,01) i kobiety(x=7,68, odch.stand.=2,97) w obszarze optymizmu
sprawczego społecznego. Różnica między kobietami i mężczyznami nie była istotna
statystyczne (t=-0,77; p=0,43). Ogólny poziom optymizmu sprawczego (w tym
mistyczno-okazjonalnego) zarówno u mężczyzn (x=19,95, odch.stand.=6,08), jak
i kobiet (x=19,35, odch.stand.=5,9) wskazuje na poziom przeciętny. Różnica między
grupami nie istotna statystyczne (t=0,55; p=0,58). W zakresie przeciętnego
optymizmu ogólnego, zarówno u mężczyzn (x=28,9, odch.stand.=9,19) jak i u kobiet
(x=27,31, odch.stand.=8,85) różnice miedzy tymi grupami okazały się być nieistotne
statystycznie(t=0,96, p=0,33).
W obszarze podejmowanego ryzyka wyniki kształtowały się następująco.
W zakresie ryzyka fizycznego mężczyźni (x=32,02, odch.stand.11,28) uzyskali
istotnie wyższe wynik (t=5,92; p=0,000) niż kobiety (x=18,5, odch.stand.12,93).
U kobiet uzyskany wynik wskazywał na niskie natężenie tej cechy, a u mężczyzn na
przeciętne. W skali ryzyka społecznego okazało się, że mężczyźni (x=33,74,
odch.stand.10,35) uzyskują istotnie wyższe wyniki (t=3,29; p=0,001) niż kobiety
(x=27,24, odch.stand.10,93). Zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymali wyniki
przeciętne. Również przeciętne wyniki były osiągnięte przez mężczyzn (x=23,67,
odch.stand.=11,34) i kobiety (x=21,50, odch.stand.=11,61) w skali ryzyka
etycznego. Różnica między grupami była nieistotna statystycznie (t=1,02; p=0,3).
W zakresie ryzyka finansowego dowiedziono, że mężczyźni (x=26,23,
odch.stand.=11,9) uzyskują istotnie wyższe wyniki (t=6,53; p=0,000) niż kobiety
(x=12,82, odch.stand.=10,88). Wynik osiągnięty przez mężczyzn wskazywał na
przeciętne nasilenie ryzyka finansowego, zaś u kobiet na nasilenie niskie.
W toku dalszej analizy zebranego materiału badawczego zajęto się
obserwowaniem związku optymizmu (jego rodzajów) z poszczególnymi rodzajami
zachowań ryzykownych podejmowanych przez studentów. Przeprowadzona analiza
statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wraz ze wzrostem natężenia optymizmu
sprawczego osobistego zwiększa się podejmowanie ryzyka fizycznego (r=0,21;
p=0,05). Analogiczny związek stwierdzono pomiędzy optymizmem esencjonalnym
a ryzykiem finansowym (r=0,17; p=0,05). Również odnotowano, że w miarę wzrostu
optymizmu sprawczego osobistego ulega zwiększeniu podejmowanie ryzyka
finansowego (r=0,22; p=0,01).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania ukazały, że studentki i studenci nie różnią się pod
względem ocen i przekonań wobec świata w jego aktualnej postaci. Także z takim
samym natężeniem (o przeciętnym poziomie) wyrażają przekonanie, że świat i jego
ważne składowe będą raczej pozytywne niż negatywne. Badanych studentów
cechuje o takim samym poziomie nasilenia przekonanie, że przyszłe wydarzenia
będą pomyślne dla nich dzięki ich osobistym cechom i umiejętnościom (badani
mężczyźni wykazali w tym obszarze tendencję do otrzymywania wyższych wyników
niż kobiety). Badani w równym, przeciętnym stopniu są tez przekonani, że ich
pomyślność w przyszłości będzie wynikała z działań, starań i pomocy innych ludzi
(mogą to być osoby z bliskiego kręgu społecznego lub instytucje społeczne).
Studentów charakteryzuje także o przeciętnym nasileniu przekonanie, że w ich
pomyślność w przyszłości będzie wynikiem działania sił nadprzyrodzonych (nie
odnotowano w tym zakresie różnic między kobietami i mężczyznami). Poziom
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optymizmu ogólnego, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, był na poziomie
przeciętnym.
Badania dowiodły, że studentów cechuje większe natężenie podejmowania
ryzyka fizycznego niż studentki. To ryzyko wiązało się z możliwością utraty zdrowia
lub życia. Także studenci chętniej niż studentki podejmują ryzyko społeczne,
związane z możliwością utraty pozycji społecznej czy autorytetu. Wykazano, że
w zakresie ryzyka finansowego mężczyźni uzyskują wyższe wyniki niż kobiety.
Jedynie w obszarze ryzyka etycznego badani studenci i studentki podejmowali
działania o podobnym (przeciętnym) poziomie nasilenia. Uzyskane wyniki są
generalnie zbieżne z badaniami Studenskiego, 30 który wykazał że mężczyźni
uzyskują wyższe wyniki w skalach ryzyka fizycznego oraz finansowego. Badanych
przez nas studentów charakteryzowało ponadto większe nasilenie podejmowania
ryzyka społecznego, co można tłumaczyć niewypracowaną i nieutrwaloną
u studentów jeszcze na tym etapie życia pozycja społeczną natomiast u studentek
większą wrażliwością na kwestie społeczne.
Z przeprowadzonych badań wyłania się również obraz związków pomiędzy
optymizmem a skłonnością do podejmowania ryzyka przez studentów.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że wraz z wzrostem optymizmu
sprawczego osobistego zwiększa się podejmowanie ryzyka fizycznego
i finansowego oraz że ze wzrostem optymizmu esencjonalnego zwiększa się
tendencja do podejmowania ryzyka finansowego.
Streszczenie
Podjęte badania wśród grupy studentów miały na celu oszacowanie poziomu
optymizmu i skłonności do podejmowania ryzyka w tej grupie. Według Stacha
pewien stopień nasilenia optymizmu, nazywanego optymizmem nierealistycznym,
może przyczyniać się do podejmowania zachowań ryzykownych. Przeprowadzone
badania dowiodły, że kobiety i mężczyzn charakteryzuje przeciętny poziom
optymizmu. Wykazano ponadto, że studentów charakteryzuje większa skłonność do
podejmowania ryzyka. Dowiedziono, ze wraz ze wzrostem optymizmu zwiększa się
podejmowanie ryzyka fizycznego i finansowego.
Słowa klucze: optymizm, zachowania ryzykowne, studenci
Summary
Undertaken examinations amongst the group of students were aimed
at estimating the optimism level and the tendency to taking a risk in this group.
According to Stach certain degree of increasing the optimism, called the unrealistic
optimism, can contribute to take risky behaviours.Conducted examinations showed
that average optimism level was characteristic of women and men. It was proved
moreover that a greater tendency to taking a risk was charcteristic of male students.
It was showed that along with the growth of the optimism, undertaking the physical
and financial risk was increasing.
Key words: optymism, risky behaviours,students
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Marcin GÓRNIKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD CHIŃSKICH I JAPOŃSKICH
DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH: OD STAROŻYTNOŚCI,
PO CZASY WSPÓŁCZESNE
W starożytnych Chinach narodziła się bogata i bardzo złożona tradycja
prowadzenia wielopłaszczyznowych działań psychologicznych. Zarówno w sferze
cywilnej, jak i wojskowej. Zważywszy na komplementarny i długoterminowy sposób
postrzegania rzeczywistości, nie budzi zdziwienia fakt, że dla Chińczyków nie ma
właściwie znaczenia podział na sferę cywilną i wojskową. Podobnie jak
współcześnie Pekin nie ma najmniejszych wątpliwości odnośnie wykorzystywania
środków cywilnych do osiągania celów geostrategicznych, w tym militarnych.
Przykładem może być wspieranie rybaków, których trawlery regularnie od lat
dokonują nielegalnych połowów nie tylko na obcych wodach terytorialnych, a nawet
w strefach objętych zakazem połowów ze względów ekologicznych.1 Znamienny był
przypadek zatopienia wietnamskiego statku rybackiego przez okręt chińskiej
marynarki wojennej.2 Jest to jedynie jeden z przykładów obrazujących sposób
myślenia chińskich decydentów, gdzie wykorzystać można wszystko, co znajduje się
w zasięgu ręki, gdyż ostatecznie historię będą pisać wygrani. Nie sposób odmówić
takiemu podejściu chłodnej i doskonale wykalkulowanej logiki.
W chińskich działaniach psychologicznych również przede wszystkim liczył się
cel, a ten już od okresu walczących królestw zaczynał ewoluować w kierunku
osiągania celów państwa przy możliwie najmniejszych stratach własnych. Brzmi to
banalnie, ale jeśli byśmy pozwolili sobie na porównanie metodyki polityki
zagranicznej (której działania zbrojne są jednym z niemożliwych do pominięcia
elementów), to okaże się, że europejscy włodarze bardzo często nie liczyli się ze
stratami. Wraz z rozwojem chińskiej cywilizacji, w tym tradycji oręża i prowadzenia
działań zbrojnych, rozwijała się również chińska doktryna działań psychologicznych.
Długotrwały okres wojen zewnętrznych i wewnętrznych uświadomił potrzebę
zachowania możliwie najwyższego potencjału wojskowego na wypadek zagrożenia.
W przypadku konieczności angażowania się w konflikty potencjał ten w trakcie
toczonych działań wojennych ulegał naturalnemu obniżeniu, co niejako
automatycznie powodowało wzrost zagrożenia ze strony innych państw, których
potencjały pozostały nienaruszone.3 W efekcie, wobec groźby toczenia wojny na
kilku frontach jednocześnie należało wypracować koncepcję prowadzenia wojny,
której koszty byłby możliwie najniższe. Koncepcja ta została wyrażona w pierwszym
na świecie źródle pisanym dotyczącym sztuki wojennej – tzw. Siedmioksięgu.
Około drugiego tysiąclecia przed nasza erą zaczęły się kształtować zręby
państwowości przyszłego cesarstwa chińskiego. Czas powstawania każdej struktury
państwowej wiązał się z koniecznością przeciwdziałania licznym zagrożeniom,
Chińskie imperium kontratakuje, rybne wojny (w:) „Świat Wiedzy”. 2016, nr 8, s. 77-81
Wietnam i Chiny oskarżają się wzajemnie po zatopieniu łodzi, wp.pl, http://moto.wp.
pl/kat,1356,title,Wietnam-i-Chiny-oskarzaja-sie-wzajemnie-po-zatopieniu-lodzi,wid,16633613,
wiadomosc.html?ticaid=117d25&_ticrsn=5 (pobrano 30.09.2016 r.)
3
W. Rodziński, Historia Chin. Warszawa 1974, s. 35-58, 76-87, 126-158
1
2
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zazwyczaj natury zbrojnej. W związku z powyższym od drugiego tysiąclecia przed
naszą erą zaczęła się formować chińska sztuka wojenna, w tym sztuka
oddziaływania psychologicznego na przeciwnika. Wspomniany wyżej Siedmioksiąg
składał się z siedmiu traktów poświęconych starochińskiej sztuce wojennej
spisanych między VIII, a IV wiekiem przed naszą erą. Najsławniejsze z nich to:
Sztuka Wojny Sun Tzu, Księgi Wojny Wu Tzu oraz Metody Wojskowe przypisywane
najczęściej pióru Sun Pina.4
Kierunek myślenia o roli działań zbrojnych i korzystaniu z dostępnych
potencjałów podczas kampanii militarnych można odczytać z zaprezentowanych
niżej myśli wybitnych strategów Państwa Środka: Szczytem umiejętności jest
pokonanie przeciwnika bez walki według Sun Zi, Gdy armia wymaszeruje za granicę,
w kraju pustoszeje skarbiec Li Quan, czy Pierwszą z reguł wojskowych jest niechęć
do wojny Sun Pina.5 Starożytne Chiny były państwem, którego ludność częstokroć
cierpiała w wyniku licznych wojen – zarówno o charakterze wewnętrznym, jak
i zewnętrznym. Na bazie tychże, często niezwykle krwawych doświadczeń rozwinęła
się chińska doktryna działań psychologicznych, których celem było głównie
zniechęcenie wojsk przeciwnika do działań zbrojnych – zarówno ofensywnych, jak
i defensywnych. W tym celu wykorzystywano oczywiście nie tylko oddziaływanie na
żołnierzy, ale także na ludność cywilną. Bez tej ostatniej żadna gospodarka nie
byłaby w stanie funkcjonować, a tym bardziej się rozwijać, a bez sprawnie działającej
gospodarki niemożliwym jest rozwijanie możliwości obronnych. W dynamicznym
środowisku wewnętrznym i międzynarodowym, państwo które się nie rozwija,
zaczyna się cofać względem rozwijających się sąsiadów. Zatem, aby utrzymać
optymalny poziom sił zbrojnych należy nieustannie zabiegać o rozwój własnego
wojska w odniesieniu do możliwości ofensywno-defensywnych innych państw.
Bolesne doświadczenia wojenne wpłynęły na opracowanie szeregu zaleceń dla
potomnych, których treść po dzień dzisiejszy jest uwzględniania w chińskiej
doktrynie działań psychologicznych.6 Przykładowo Zhang Yu wskazywał:
O wszystkich żołnierzy wziętych do niewoli trzeba się troszczyć wielkodusznie
i szczerze, aby dali się nam spożytkować, a Sun Zi dodawał: Jeńców traktuj dobrze
i dbaj o nich. Znaczy to zwyciężać wroga i powiększać przez to własne siły.7 To
podejście wskazywało na świadomość możliwego wykorzystania zasobów żywych
przeciwnika do wzmocnienia własnego potencjału, zamiast w lekkomyślny sposób
uszczuplać własne siły w niepotrzebnych konfliktach. Słowem podsumowania warto
przytoczyć myśl Sun Zi, który zalecał: Na ogół lepiej tak prowadzić wojnę, aby
zdobyte wrogie państwo zachować bez uszczerbku. Zniszczenie go jest gorszym
rozwiązaniem.8
Interesującym przykładem ewoluowania chińskiej doktryny działań
psychologicznych jest dorobek tajnej organizacji działającej w starożytnym Państwie
Środka – Moshuh Nanren.9 Organizacja ta przypominała służby specjalne chińskich
cesarzy, a jej aktywność skupiała się zarówno na działaniach wywiadowczych,
L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Warszawa 2009, s. 29
Sun Zi, Sztuka Wojenna. Kraków 2011, s. 36
W. Rodziński, op. cit., s. 35-39
7
Sun Zi, op. cit., s. 33-34
8
Ibidem, s. 36
9
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kontrwywiadowczych, śledczych, jak i oddziaływaniu psychologicznym na ludność
cywilną, dworskie stronnictwa, a nawet kręgi władzy w państwach ościennych.
Działania psychologiczne były określane mianem sztuki „szturmowania bram
umysłu”.10 Nazwa oddawała pogląd Moshuh Nanren zgodnie, z którym,
przejmowanie kontroli nad umysłem człowieka było podobne do forsowania miasta
chronionego przez system fortyfikacji. Podobnie jak do oblężonego miasta droga
mogła wieść przez bramy (po udanym szturmie), mury, czy podkopy, tak też
„dostanie się” do umysłu było możliwe przez określone „punkty dostępowe”. Umysł
był określany mianem „Miasta o Dziewięciu Bramach”, które to „bramy” stanowiły
otwory w ciele człowieka (oczy, uszy, nos, usta, cewka moczowa i odbyt). Poprzez
tak pojmowane „bramy” napływały z zewnątrz informacje, na podstawie, których
umysł poznawał otaczającą rzeczywistość i konstruując jej wewnętrzne
wyobrażenie, kształtował subiektywne procesy decyzyjno-zachowawcze. Moshuh
Nanren opisali swoimi słowami podstawy wiedzy o oddziaływaniu psychologicznym
– postawy i zachowania człowieka są wynikiem interpretacji informacji
napływających z otoczenia. Przejęcie kontroli nad napływem informacji pozwala
realnie wpływać na podejmowane decyzje, podobnie jak znajomość
zindywidualizowanego procesu decyzyjnego pozwala „podsuwać” spreparowane
informacje, które wywołają określone efekty. W nawiązaniu do tematu badań, warto
słowem uzupełnienia dodać, że starożytni Chińczycy doskonale orientowali się
w procesie powstawania wzorców interpretujących rzeczywistość w oparciu o krąg
kulturowy w jakim ludzie wychowują się od urodzenia. Wysoce rozwinięta kultura
euroatlantycka do dzisiaj ma duży problem z zaadoptowaniem takiego podejścia,
którego potwierdzeniu lub podważeniu zostały w części wstępnej poświęcone
niniejsze badania. Wracając do historii, Moshuh Nanren twierdzili, że opanowanie
umysłu ludzkiego jest możliwe po zakończonym powodzeniem szturmie na jedną
z „bram”. Innymi słowy „atak na uszy” to m.in. rozsiewanie plotek, a „atak na cewkę
moczową” to wykorzystanie pociągu seksualnego ofiary.11 Zanim jednak podjęto
jakiekolwiek działania przeprowadzano uprzednio szczegółowe rozpoznanie obiektu
oddziaływania, którego celem było ustalenia najsłabszych punktów dostępu (bram),
co wiązało się również z koniecznością sporządzenia szczegółowego profilu
psychologicznego obiektu oddziaływania z uwzględnieniem procesów:
poznawczego (interpretacja rzeczywistości) i decyzyjnego. Moshuh Nanren
posiadali specjalistów od tworzenia takich profili, a następnie układania
odpowiedniej pod ustalone „słabe bramy” strategii oddziaływania.12 Proces
powstawania strategii można podzielić na następujące etapy:
1) Zrozumienie sposobu myślenia ofiary – (proces poznawczy, interpretacja
informacji napływających z zewnątrz, podejmowanie decyzji) i określenie
słabych punktów dostępowych
2) Ułożenie strategii oddziaływania i wpływanie na sposób postrzegania
otaczającej rzeczywistości (interakcje informacyjne między ofiarą,
a otoczeniem zewnętrznym) – np. z zamiarem podważenia
dotychczasowych wartości, na których opierał się światopogląd obiektu
oddziaływania np. określone osoby, instytucje, wartości, a co za tym idzie
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utrwalanie niepewności siebie u ofiary – tzw. kiai-shin-jutsu (pol. krzyczenie
w głąb cudzego umysłu)
3) Realizacja celu – np. pogłębienie stanu zagubienia lub wprowadzenie
nowych wartości, zgodnie z założonymi celami (kontrola, obezwładnienie lub
likwidacja)
Wraz z przenikaniem Moshuh Nanren do Japonii chińska metodyka walki
psychologicznej została stopniowo przejęta przez Mieszkańców Kraju Kwitnącej
Wiśni i rozwinięta stosownie do własnych potrzeb. Klany Shinobi jako naturalni
spadkobiercy wiedzy Moshuh Nanren jako pierwsze na gruncie japońskim
prowadziły pogłębione i szeroko zakrojone badania własne nad tym obszarem
oddziaływania na przeciwnika. Powód przenikania Moshuh Nanren do Japonii do
dzisiaj nie jest znany. Znawcy tematu wskazują dwie prawdopodobne przyczyny:
infiltracja japońskich kręgów władzy lub ucieczka po zmianie cesarza w Państwie
Środka. W starożytnych Chinach wraz ze zmianą na stanowisku cesarza
przeprowadzano prewencyjną czystkę w szeregach Moshuh Nanren służących
poprzednikowi. Dzięki rekrutacji i awansie nowych ludzi cesarz zyskiwał lojalność
tych, którzy tylko jemu zawdzięczali swój awans społeczny i dobrobyt. Niezależnie
od powodów Moshuh Nanren dali początek późniejszym klanom Shinobi, których
członkowie dalej rozwijali starochińską wiedzę o działaniach psychologicznych. Do
dzisiejszych czasów przetrwały zapiski japońskie obrazujące niektóre taktyki
oddziaływania, których geneza sięga aktywności Moshuh Nanren w Państwie
Środka. Z powodu niemożności dotarcia do źródeł chińskich nazwy tych taktyk
zostały podane w języku japońskim.13
Ekkyo – określenie charakteru relacji międzyludzkich w oparciu o wiedzę
astrologiczną dotyczącą kolejności narodzin – głównie ustalenie relacji między
bliskimi krewnymi – miało to pomóc wskazaniu słabych punktów dostępowych
wynikających z więzi emocjonalnych między ludźmi, a następnie pozyskać wiedzę
umożliwiającą zakłócenie wewnętrznej równowagi psychicznej i emocjonalnej
obiektu oddziaływania
Jujushin – taktyka ta wywodzi się z buddyzmu shingon i bazuje na wiedzy
o dziesięciu poziomach zrozumienia i funkcjonowania, co z kolei umożliwia
zaklasyfikować obiekt oddziaływania do jednej z dziesięciu kategorii. Każda z nich
posiadała specyficzne dla siebie mocne i słabe strony, jak również określone
sposoby (wzorce) myślenia. Taktyka ta była wykorzystywana do ustalania profilu
psychologicznego.
Junishi-do-jutsu – w tej taktyce wykorzystywano starożytną wiedzę
astrologiczną do określenia temperamentu i tego dnia w roku, w którym ofiara będzie
najbardziej podatna na bezpośredni atak (fizyczny) lub pośredni (psychologiczny).
Po wykonaniu profilu konstruowano odpowiadającą mu metodykę – kiai-shin-jutsu.
Słowem uzupełnienia warto dodać, że starochińska i później starojapońska
doktryna działań psychologicznych była stosunkowo mocno osadzona w złożonym
systemie, starożytnej wiedzy tajemnej (głównie astrologicznej, czy magicznej), a jej
skuteczność wynikała z bogatej wiedzy o uwarunkowaniach kulturowych
odpowiedzialnych za odpowiednie wzorce myślenia, działania i odczuwania na
poziomie emocjonalnym. Niewykluczone, że podawanie tej wiedzy w „otoczce”
13
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dalekowschodniej wiedzy tajemnej miało kamuflować prawdziwy charakter
przebiegu tych działań przed niewtajemniczonymi. Nie byłoby to niczym niezwykłym,
gdyż zarówno Moshuh Nanren, jak i Shinobi wykorzystywali wierzenia ludności
cywilnej o bezpośrednich związkach członków organizacji z demonami.
Wobec silnej wiary w różnorodne zjawiska nadprzyrodzone, to błędne
postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez pryzmat starochińskiego i staro
japońskiego okultyzmu pozwalało skuteczniej terroryzować, a posługując się mitem
czarnej magii pogłębiać skuteczność realizowanych działań. Przykładem może być
wykorzystywanie przez Shinobi kul dymnych, które po uderzeniu w ziemię
eksplodowały oślepiająco jasnym światłem, a następnie uwalniały zasłonę dymną
pozwalającą Shinobi na ukrycie się w innym miejscu lub ucieczkę. Ludzie będący
świadkami tego zdarzenia, wierząc święcie w nadludzką moc Shinobi, byli po prostu
przekonani, że ten posiadł właściwą demonom, tajemną moc znikania. Inny przykład
to stosowana przez Moshuh Nanren bezinwazyjna metoda pozbawiania życia –
ofiara była zostawiana w publicznych miejscach z wyrazem przerażenia na twarzy
i szeroko otwartymi oczyma, jednak bez żadnych, zewnętrznych śladów zabójstwa.
Z jednej strony pozwalało to Moshuh Nanren podsycać strach przed gniewem
cesarza „mającym na usługach demony”, a z drugiej opierając się na uprzednio
zbudowanych przesądach, dostarczano „namacalnych” dowodów nadnaturalnych
zdolności Moshuh Nanren. Współczesny człowiek może spojrzeć pobłażliwie na
skuteczność takich praktyk. Watro wobec powyższego przyjrzeć się bliżej badaniom
jakie m.in. przeprowadził Derren Brown nad ludzką skłonnością do wiary w zjawiska
nadprzyrodzone, a przede wszystkim siły tejże wiary w kreowaniu odczuwalnych
wrażeń na poziomie wszystkich, pięciu zmysłów. Badanie polegało na poproszeniu
osoby badanej, aby spędziła trochę czasu w piwnicy, w której wcześniej kogoś
zamordowano. Informacja o zabójstwie była zmyślona, a jej przekazanie miało
służyć potencjalnemu podniesieniu poziomu niepokoju o osoby badanej. Okazało
się, że większość ludzi w przeciągu kilkunastu minut od pozostawienia ich w piwnicy,
w której panowały absolutne ciemności odniosła silne wrażenie obecności innej
istoty lub istot. Część osób czuła czyjś dotyk, widziała czyjeś sylwetki, a nawet
słyszała dźwięki, których nie było. Eksperyment był od początku monitorowany,
co pozwoliło na jednoznaczne potwierdzenie, że wszystkie te wrażenia,
subiektywnie realne dla badanych, były tylko wytworem ich wyobraźni. Część
z badanych określiła siebie jako osoby niewierzące. Jedna z badanych osób nie
odniosła żadnych wrażeń i została zaproszona do kolejnych eksperymentów,
podczas których udało się sprawić, że uwierzyła w zjawiska nadprzyrodzone mimo
braku obiektywnych podstaw ku takiej wierze.14 Skoro większość współcześnie
żyjących ludzi można poddać tego rodzaju manipulacji, to warto sobie wyobrazić,
jak silnie można było oddziaływać na ludzi święcie przekonanych o istnieniu świata
nadprzyrodzonego, który na co dzień przenikał się ze światem rzeczywistym. Dla
tych ludzi Moshuh Nanren i Shinobi nie byli wcieleniem zła, tylko w istocie byli innymi
istotami używającymi tymczasowo ludzkiego ciała. Stąd też brała się tak wysoka
skuteczność metodyki działań psychologicznych członków tychże organizacji.
Łączyli doskonałą znajomość sylwetek psychologicznych swoich ofiar z szeroką
wiedzą o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki. Niżej zaprezentowano krótkie
14
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charakterystyki wybranych metod oddziaływania psychologicznego, stosowanych
przez Shinobi.
Metody kiai-shin-jutsu
In-yo-jutsu – celem było wzbudzenie niepewności obiektu oddziaływania,
zwątpienia we własny system wartości, własne siły, osoby z bliskiego kręgu, innych
ludzi itp. Można powiedzieć, stosując współczesną terminologię, że podważano
wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa powodując z jednej strony wzrost poczucia
zagrożenia, a z drugiej czyniąc ofiarę podatną na każdy, odpowiednio wypromowany
system wartości, który pomógłby odbudować pewność siebie. W języku starożytnych
ten negatywny stan nazywano zakłóceniem równowagi jin-jang ofiary.
Amettori-jutsu – szeroko rozumiane metody dezinformacji, która w dosłownym
tłumaczeniu oznaczała metodę „słomianego człowieka” polegającą na odwracaniu
uwagi obiektu oddziaływania od rzeczywiście realizowanych działań, czy też
kreowania iluzji rzeczywistości. Nazwa wzięła się od wykorzystywanej na gruncie
wojskowym metody zmylania przeciwnika, co do pozycji własnych sił poprzez
ustawianie w odpowiednim miejscu słomianych kukieł w imitacjach zbroi mających
pozorować własne wojska.
Gojo-goyoku – kolejna metoda bazująca na starochińskich wierzeniach
i przesądach w pięć pierwiastków tworzących całą otaczającą nas rzeczywistość –
ziemi, powietrza, ognia, wody i pustki – określana jako metoda tzw. „teorii pięciu
pierwiastków”. Według chińskich wierzeń w jednym momencie może dominować
tylko jeden z nich, mający dokładnie jeden pierwiastek jemu przeciwny. Omawiana
metoda polegała na wykorzystywaniu wiedzy o relacjach zachodzących pomiędzy
poszczególnymi stanami emocjonalnymi człowieka i celowym wywoływaniu
określonych stanów dla kontrolowania zachowania ofiary. Szczęście można było
przyćmić smutkiem, a smutek szczęściem. Uczucie miłości gniewem, a gniew
oddaniem i przyjaźnią.
Jomon-jutsu – metodyka odpowiedniego doboru słów, fraz, zwrotów czyli
retoryki w sposób umożliwiający kształtowanie myśli, zachowań, wzbudzania
pożądania, wywoływania zamierzonych stanów emocjonalnych, czy podnoszenia
lub obniżania poziomu pewności siebie. Współcześnie metodyka ta jest określana
również „czarną retoryką” lub „językiem perswazji”.15
Yugen-shin-jutsu – jedna z ciekawszych metod, która bazowała na dorobku
technik oddziaływania podprogowego, bezpośrednio na podświadomość ofiary.
W tym zakresie czerpała z bogatego dorobku indukcji hipnotycznych
i posthipnotycznych, które w starożytności mogły być kojarzone z inwokacjami
magicznymi, a współcześnie wpisują się w szeroko rozumiane działania
marketingowe. Jako ciekawostkę warto wskazać, że w strukturach Moshuh Nanren
i Shinobi funkcjonowała grupa osób specjalizująca się w tego typu działaniach,
którzy mieli wykorzystywać techniki hipnotyczne do skrytego przenoszenia
informacji. W ramach obu organizacji wykorzystywanie hipnozy w codziennej pracy
było czymś tak naturalnym, jak obecnie korzystanie z pomocy analityków przez
agencje wywiadowcze. Można poddać w wątpliwość potencjalną skutecznością tych
metod, niemniej warto zauważyć, że metodyka ta nie odnosiła się do
„hipnotyzowania”, a jedynie takiego formułowania wypowiadanych zdań
15
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i wypowiedzi, aby te wywarły odpowiedni skutek w sferze podświadomej.
Współczesnym przykładem stosowania tej metodyki, tyle, że w celach leczniczych,
jest warsztat pracy psychologa Miltona H. Ericksona,16 którego dorobek został
w znacznej części wykorzystany do stworzenia podstaw tzw. programowania
neurolingwistycznego, które jest de facto współcześnie mieszaniną rzetelnej wiedzy
naukowej i steku pseudo-psychologicznych niedorzeczności.17 Abstrahując jednak
od aktualnego podejścia do oddziaływania podprogowego warto odnotować, że już
starożytni Chińczycy posiadali bogaty i oparty na licznych doświadczeniach warsztat
w tej dziedzinie, który następnie przejęli i doskonalili japońscy Shinobi.
Kyonin-no-jutsu – metoda ta bazowała głównie na przesądach, wierzeniach
religijnych i wyznawanych trendach filozoficznych, które składały się na proces
poznawczy, interpretacji otoczenia i decyzyjny obiektu oddziaływania. Jeżeli
przykładowo ofiara święcie wierzyła w Boginię X i była gotowa wykonać jej każde
polecenie, to należało jedynie stworzyć wiarygodne dla tej osoby wrażenie, że
Boginia X przemówiła i wydała określone polecenie. Podobnie jeśli ofiara wierzyła
we wróżby i astrologów, wystarczyło najpierw uwiarygodnić danego astrologa
kilkoma trafionymi wróżbami (co było z góry zaplanowane), a następnie
„przepowiedzieć” zdradę ze strony brata. Po wywołaniu kilku kolejnych zdarzeń
i podsunięciu ofierze pasujących do tej tezy „faktów” wystarczyło poczekać, aż ofiara
sama pozbawi życia brata będącego celem ataku. Następnie eliminacja innych
bliskich osób z otoczenia doprowadzała do całkowitego uzależnienia ofiary od
astrologa, który dyskretnie przejmował kontrolę nad zachowaniem ofiary, a tym
samym sterował politykę wewnętrzną i zewnętrzną podległego ofierze państwa.
Przedstawiony wyżej sposób był rzeczywiście wykorzystywany przez Shinobi w ich
konfliktach z lokalnymi daimyo.18
Ostatnia z metod jest metoda walki psychologicznej opracowana przez Moshuh
Nanren, zwana „szukania podobieństw”. Dokładnie tę samą metodą kilka wieków
później posługiwali się sennin-ninja czyli członkowie klanów wyspecjalizowani w tzw.
„sztuce szturmowania bram umysłu”.19 Każde takie działanie poprzedzało
rozpoznanie i odkrycie słabych stron, a następnie niszczenie przeciwnika. W wyniku
upływu kolejnych wieków i brutalnego zderzenia się z euroatlantycką oraz rosyjską
cywilizacją nadal rozwijano „sztukę szturmowania bram umysłu”, ale już na znacznie
wyższych poziomach, dotyczących nie tylko pojedynczych społeczności, ale całych
narodów. W Państwie Środka i sąsiedniej Japonii do sfery psychicznej przykładano
wielką wagę, o czym może świadczyć chociażby metoda zwana „sixiang gaizao”20
stosowana szeroko podczas japońskiej okupacji w XX wieku, następnie
w komunistycznych tzw. „czerwonych bazach”, a następnie w obozach pracy
Laogai.21 Polegała ona na zmuszeniu ludzi do pisania wszystkiego, co im przyszło
na myśl, bez możliwości przerwania pisania. Po kilku dniach osoby poddane tej
specyficznej torturze pisały rzeczywiste myśli, odczucia i emocje, aby w ogóle
cokolwiek pisać, gdyż przestawały kontrolować w sposób świadomy, to co
przelewały na papier. Innymi słowy zapisywały bezwiednie swój tok myślowy,
J. Haley, Niezwykła terapia, Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona. Sopot 2012, s. 7-11
R. Bandler, Transformacja, Hipnoza dla każdego. Gliwice 2010, s. 45-63
18
H. Lung, Mroczna wiedza…, s. 110-130
19
H. Lung, Ch. B. Prowant, Mroczna wiedza, Podręcznik manipulacji umysłami. Gliwice 2008, s. 22-26
20
R. Faligot, Tajne służby chińskie, od Mao do Igrzysk Olimpijskich. Katowice 2009, s. 71
21
Z. Xianliang, Zupa z trawy. Warszawa 1999, s. 95-107
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a papier stawał się rzeczywistym zapisem ich prawdziwych myśli. W „czerwonych
bazach” pomogło to kontrwywiadowi Komunistycznej Partii Chin wykryć większość
szpiegów pracujących na rzecz Kuomintangu, co dobitnie świadczy o skutecznym
drenażu umysłu ofiar.22 Po takiej „obróbce” trwającej zazwyczaj około trzydziestu dni
osoby poddane tej metodzie stawały się bardzo podatne na wszelkie poglądy i idee,
które w szybkim czasie adoptowały jako własne, co między innymi stosowali
żołnierze Viet Congu na jeńcach amerykańskich podczas wojny w Wietnamie.
Zbieżność z ideą przewodnią Sun Zi bynajmniej nie jest przypadkowa, tak jak
zbieżność z zaleceniami tego wybitnego wodza: Dlatego najwyższą formą realizacji
sztuki wojennej jest udaremnianie planów przeciwnika – niższą rozbijanie jego
sojuszy, jeszcze niższą – atakowanie jego armii, a najniższą szturmowanie
ufortyfikowanych miast (…).23 Najwyższą sztuką jest zamiana swojego
nieprzejednanego wroga w najbardziej oddanego przyjaciela – Zwyciężaj wroga
i rośnij w siłę.24
Chińskie definiowanie działań psychologicznych różni się nieco, od definicji
charakterystycznych dla kultury euroatlantyckiej – m.in. kompleksowością i znacznie
szerszym spojrzeniem na całość zagadnienia. Metodyka oddziaływania
psychologicznego na przeciwnika i ludność cywilną ma w Chinach bardzo długą
tradycję sięgającą starożytności. Proces ewolucji tychże metod przebiegał
w całkowicie odmiennych uwarunkowaniach kulturowych od reszty świata, co
wpłynęło na powstanie wspomnianych różnic. Zagadnienie to zostało szerzej
omówione w części poświęconej genezie i rozwojowi wojskowych operacji
psychologicznych. Działania te były integralną częścią starożytnej myśli wojskowej
mieszkańców Państwa Środka, czego dowodem może być chociażby jedno
z powiedzeń z tamtego okresu: Lepiej jest zaatakować umysł wroga, niż jego
ufortyfikowane miasta.25 Chińscy stratedzy uważali, że działania psychologiczne są
nieodłącznym elementem skutecznej kampanii wojskowej, a celem jest „wygranie
bez walki” czyli takie wpłynięcie na przeciwnika, aby ten się poddał, wycofał lub
sprzymierzył swoje siły z siłami agresora. W dużym uproszczeniu były to działania
ukierunkowane na sferę psychiczną zasobów ludzkich przeciwnika. Zarazem taki
sposób definiowania działań psychologicznych nie wprowadzał zawężających
definicji charakterystycznych dla kultury euroatlantyckiej (np. wprowadzanie
ograniczeń. co do określonego rodzaju narzędzi przekazu informacji, czy
oddziaływania; zawężanie obiektu oddziaływania takiego jak ludność cywilna, czy
siły zbrojne strony przeciwnej – bez niepotrzebnych komplikacji w rodzaju statusu
poszczególnych grup w składzie sił zbrojnych, czy też grup wspierających działania
zbrojne jak partyzanci, dywersanci, rebelianci, czy nawet terroryści). Dążenie do
uszczegółowiania charakteru działań i obiektów oddziaływania wpłynęło na
tworzenie kolejnych ograniczeń, co z punktu widzenia Chińczyków było całkowicie
zbędne, gdyż jedyną akceptowalną w Państwie Środka definicją jest ta, której
wymiar możliwie najdalej posuniętej ogólności przekłada się na jej uniwersalność.
Innymi słowy dla Chińczyków wszystkie działania, które dotyczą planowanego
i odpowiednio ukierunkowanego oddziaływania na sferę psychiczną ludzi
22
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(niezależnie od zakwalifikowania pod określoną grupę) stanowią działania
psychologiczne. Idąc dalej prowadzenie tychże działań przez struktury wojskowe,
czy cywilne, również nie ma większego znaczenia, ze względu na uniwersalizm
podejmowanych działań. Cytując jednego z wybitnych przywódców Chińskiej
Republiki Ludowej Deng Xiaopinga Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne,
aby łapał myszy.
Konkludując chińską walkę psychologiczną można zdefiniować jako
oddziaływanie na obiekt w taki sposób, aby obiekt podejmował działania lub
zaniechał działań niezgodnych z wolą podmiotu oddziałującego, a działanie to lub
zaniechanie wynikało z wewnętrznego przekonania obiektu o słuszności przyjętego
postępowania. Celem nie jest natomiast pokonanie przeciwnika, a przejęcie nad nim
i jego potencjałem całkowitej kontroli, co pozwala jeszcze bardziej wzmocnić własne
możliwości oddziaływania na inne obiekty. Istotnym jest, aby niezależnie od rodzaju
podejmowanych działań, w tym psychologicznych, osiągnąć jak najwyższą
skuteczność, przy jak najmniejszych stratach własnych. Wypracowywany od
starożytności dorobek w zakresie planowania i prowadzenia operacji
psychologicznych, ewaluował wraz z postępującym rozwojem technologicznym
i coraz szerszą wiedzą o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki. Zaprezentowane wyżej
podejście do definiowania działań psychologicznych, mimo upływu czasu nie uległo
zmianom i nadal jest fundamentem chińskiej doktryny działań psychologicznych na
wszystkich trzech szczeblach: taktycznym, operacyjnym i strategicznym.
Rysunek nr 2: Ilustracja z 1802 roku – Chimi Moryo (wiara w demony i siły
nadprzyrodzone była często wykorzystywana dla manipulowania społeczeństwem – przyp.
aut.).

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jisuke_Chimi-Moryo.jpg

Streszczenie
Chińskie działania psychologiczne dojrzewały w zupełnie odmiennym od
europejskiego tyglu kulturowym, który warunkowało wszystko: od klimatu, fauny
i flory, a na relacjach między poszczególnymi grupami społecznymi kończąc. Ta
odmienność widoczna jest już na pierwszy rzut oka zarówno w piśmie, formach
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językowych, intonacji, a także preferowanych kolorach, kształtach, czy dźwiękach.
Tym samym metodyka oddziaływania psychologicznego również jest zupełnie inna
od europejskiej, mniej prostolinijna i buńczuczna, a bardziej złożona, subtelna
i wyrafinowana. Niniejszy artykuł stanowi podjęcie próby choćby powierzchownego
zarysowania niniejszego tematu z uwzględnieniem przyczyn takiego stanu rzeczy.
Słowa klucze: chińskie działania psychologiczne, japońskie działania
psychologiczne, operacje psychologiczne w Azji Wschodniej, propaganda chińska,
propaganda japońska
Summary
Chinese psychological treatments have matured in a very different from the
European cultural melting pot. It was conditioned by lots of factors like: the climate,
flora and fauna, or the relationships between different social groups. This difference
is visible at first glance, both in the written forms of the language, intonation, and
also the preferred colors, shapes, and sounds. Thus, methods of psychological
influence is also quite different from the European, straightforward and less cocky
and more complex, subtle and sophisticated. This article is an attempt even
a superficial scratch this topic including the reasons for this state of affairs.
Key words: Chinese psychological operations, Japanese psychological
operations, psychological operations in East Asia, Chinese propaganda, Japanese
propaganda
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Wydział Elektryczny
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA CZŁOWIEKA
– WYKORZYSTANIE W MEDYCYNIE, ROLNICTWIE
I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

1. Wprowadzenie
Pole elektryczne i magnetyczne budzi w ostatnich latach wiele kontrowersji
szczególnie w aspekcie możliwości jego negatywnego oddziaływania na organizmy
żywe. Warto jednak pamiętać, że pole elektryczne i magnetyczne ma bardzo wiele
zastosowań w różnych dziedzinach życia począwszy od medycyny, poprzez
rolnictwo, przemysł spożywczy, a skończywszy na poszukiwaniu złóż ropy naftowej.
2. Wykorzystanie pola elektrycznego i magnetycznego w medycynie
2.1. Rys historyczny
Jednakże to medycyna stanowi tę dziedzinę życia, w której pole elektryczne
i magnetyczne znalazło najszersze zastosowanie. Świadczyć o tym mogą pierwsze
wzmianki dotyczące wykorzystania pola magnetycznego, źródłem którego był
wówczas naturalny magnes, pochodzące z czasów starożytnego Egiptu.
Zastosowanie naturalnego magnesu miało zwiększyć odporność ludzi na
szkodliwe czynniki zewnętrzne, oraz przedłużyć im życie. Przedstawicielami
starożytności, parającymi się wykorzystaniem magnesu w celach leczniczych byli
między innymi Klaudiusz Galemus (nauczyciel Hipokratesa), Orfeusz, Pitagoras, czy
Demokryt, a odrodzenia Paracelsus. W XVIII wieku F.A. Mesner ogłosił, że odkrył
„magnetyzm zwierzęcy” posiadający właściwości terapeutyczne. Jak zatem widać,
wykorzystanie pola elektrycznego i magnetycznego w medycynie ma swoją długą
i bogatą historię, świadczącą o pozytywnym oddziaływaniu pola na organizmy żywe.
Istotę tego oddziaływania bardzo trafnie wyraził niemiecki laureat nagrody
Nobla z roku 1932 z dziedziny fizyki, profesor Werner Karl Heisenberg stwierdzając,
że „energia elektromagnetyczna jest podstawową energią, od której zależy życie
organizmu”. Na tej podstawie można stwierdzić, że odpowiednie wykorzystanie
zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego z jednej strony może wpływać
pozytywnie na funkcjonowanie organizmów żywych. Z drugiej zaś strony, nadmierne
oddziaływanie pola na organizmy żywe może dać negatywny skutek. Stwierdzenie
to pokrywa się z teorią Arndta i Schulza, według której słaby bodziec zewnętrzny
wywołuje korzystną reakcję organizmu, natomiast silny może ten wpływ znieść.
Obecnie, pole elektryczne i magnetyczne z powodzeniem wykorzystuje się
w sytuacjach, gdy konwencjonalna medycyna nie daje oczekiwanych rezultatów.
Istnieją jeszcze inne powody wykorzystania pola w medycynie. Zaliczyć do nich
można powstanie nowych technologii budowy sprzętu medycznego. Kolejną
przyczyną jest intensywne poszukiwanie nowych dróg diagnostyki i terapii.
Miniaturyzacja aparatury oraz obniżenie kosztów zabiegów spowodowały, że
stosowanie wielu metod medycyny fizykalnej, do której należy wykorzystanie pola
elektrycznego i magnetycznego, stało się możliwe nawet w warunkach domowych.
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Wykorzystanie pola, szczególnie magnetycznego, w medycynie ma zapewne
świetlaną przyszłość, ponieważ zdaniem wielu autorów dziedzina ta należy aktualnie
do najbardziej interdyscyplinarnych kierunków współpracy między lekarzami,
fizykami oraz inżynierami.1,2,3
2.2. Wykorzystanie pola elektrycznego w medycynie
Pole elektryczne znalazło swoje zastosowanie we współczesnej medycynie
między innymi w dziedzinie zwanej diatermią. Terminem tym określa się zjawisko
wytworzenia ciepła spowodowanego drganiem cząsteczek w zmiennym polu
elektrycznym. Diatermia pozwala wytwarzać ciepło głęboko w tkankach, gdzie nie
dociera już promieniowanie podczerwone i inne rodzaje powierzchniowego
promieniowania cieplnego.
Różne części ciała w różny sposób reagują na zmienne pole elektryczne,
skutkiem czego nagrzewają się one do innych wartości temperatury. Tłuszcz
nagrzewa się najszybciej, w odróżnieniu od kości, które wymagają dłuższego czasu
oddziaływania pola elektrycznego by osiągnąć tę samą temperaturę.
Wyróżnić można dwa rodzaje diatermii, a mianowicie krótkofalową
i mikrofalową. Wielkością określającą z jakim rodzajem diatermii mamy do czynienia
jest częstotliwość wykorzystywanego pola elektrycznego. Diatermia krótkofalowa
wykorzystuje pole o częstotliwości do 45 MHz, a mikrofalowa od 2450 MHz.
Wytworzone ciepło, będące skutkiem diatermii mikrofalowej, jest bardziej skupione
niż ma to miejsce w przypadku diatermii krótkofalowej. Z tego też względu diatermię
mikrofalową, w odróżnieniu od krótkofalowej, stosuje się tam, gdzie występuje
konieczność nagrzania mniejszego fragmentu organizmu.
Diatermię wykorzystuje się w chorobach mięśni szkieletowych oraz chorobach
nieortopedycznych, takich jak choroby układu oddechowego, moczowo – płciowego,
czy górnych dróg oddechowych. Pozytywne działanie diatermii w tychże
schorzeniach tłumaczy się wzrostem objętości ogrzanego gazu, któremu towarzyszy
rozszerzanie się jego pęcherzyków uwięzionych w głębiej położonych fragmentach
ciała jak oskrzelikach czy zatokach przynosowych. To z kolei ułatwia oddychanie
i opróżnianie tych przestrzeni.
Według innych źródeł, diatermia może być wykorzystywana do unicestwienia
komórek nowotworowych, gdyż są one bardziej wrażliwe na wyższą temperaturę,
w porównaniu ze zdrowymi komórkami. Wartość przyrostu temperatury,
wywołanego diatermią, regulować można takimi parametrami jak częstotliwością
pola elektrycznego, jego natężeniem, oraz rodzajem elektrod.4,5
Pole elektryczne znalazło również zastosowanie w procesie zrostu kości.
Czynnikiem określającym szybkość zrastania się kości jest stopień jej odkształcenia.
Dzieje się tak, ponieważ odkształcenie kości powoduje wyindukowanie się ładunku
elektrycznego, którego wartość determinuje tempo zrastania się komórek tkanki
kostnej. Zatem, wpływ ładunku elektrycznego, będącego wynikiem odkształcenia
1
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leśnych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na
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kości, na tempo zrastania się tkanki kostnej, daje możliwość ingerowania w ten
proces zewnętrznym polem elektrycznym o odpowiednim natężeniu.
Pole elektryczne wykorzystywane jest również jako czynnik przyspieszający
gojenie się ran i likwidujący zakrzepy. Dzieje się tak, ponieważ pole, w zależności
od kierunku działania, wpływa na wzrost lub spadek krzepliwości krwi.6
2.3. Wykorzystanie pola magnetycznego w medycynie
Pole magnetyczne, w porównaniu z elektrycznym, znajduje jeszcze szersze
zastosowanie w medycynie określane mianem magnetostymulacji i magnetoterapii.
Magnetostymulacja wykorzystuje pole o natężeniu z zakresu od 0,008 do 80 A/m
i o częstotliwości od kilku do 30 Hz. Z kolei magnetoterapia oparta jest na
oddziaływaniu pola magnetycznego o znacznie większym natężeniu z zakresu od
80 do 16.000 A/m i o częstotliwości nie przekraczającej 100 Hz.
Według różnych źródeł, leczniczy wpływ pola magnetycznego polega między
innymi na odbieraniu jego oddziaływania na organizmy żywe jako stymulację
prądem elektrycznym. Inne źródła podają, że pole magnetyczne, podobnie jak
elektryczne, prowadzi do lokalnego wzrostu temperatury ciała, czym należy
tłumaczyć jego pozytywny wpływ na organizmy żywe. Obecność pola
magnetycznego może również powodować uporządkowanie momentów
magnetycznych żelaza, wchodzących w skład krwi. Fakt ten może wyjaśnić poprawę
utlenienia i ukrwienia tkanek, wywołaną obecnością pola magnetycznego.
Magnetostymulacja znalazła swe zastosowanie w takich schorzeniach jak
choroby układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, stany po
złamaniach kości, osteoporoza, bóle głowy, reumatoidalne zapalenie stawów, czy
owrzodzenia skóry. Z kolei magnetoterapię wykorzystuje się w przypadkach choroby
narządów ruchu, układu nerwowego, narządu wzroku, górnych dróg oddechowych,
płuc, układu krążenia, przewodu pokarmowego, żeńskich narządów płciowych, czy
choroby skóry.
Pozytywne oddziaływanie pola magnetycznego zostało potwierdzone
stanowiskiem Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. American Food
and Drugs Administration – FDA), która zaleciła jednocześnie konieczność skupienia
się na badaniach podstawowych, w celu wyjaśnienia tego oddziaływania.
Wykorzystywane w medycynie pole magnetyczne może być generowane
w sposób sztuczny przez urządzenia stacjonarne lub przez mobilne, naturalne
magnesy, jak na przykład magnetyt. Okazuje się, że naturalne, mobilne źródła pola
magnetycznego są efektywniejsze od sztucznych. Naturalne magnesy są źródłem
pola stałego, ale noszone przez ludzi pełnią rolę sztucznie indukowanego pola
impulsowego. Na podstawie licznych doświadczeń stwierdzono, że organizm lepiej
reaguje na pola impulsowe niż na stałe. Z tego też względu naturalne magnesy,
noszone przez ludzi, okazują się bardziej skuteczne w porównaniu ze sztucznymi,
stacjonarnymi źródłami pola magnetycznego. Co więcej, magnesy takie mogą być
noszone praktycznie bez ograniczeń czasowych. Tym samym człowiek może
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G. Olchowik, Leczenie świeżych złamań kości z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego
wysokiej częstotliwości, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie Pól
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korzystać z ich dobroczynnego wpływu znacznie dłużej, niż w przypadku źródeł
stacjonarnych.7,8,9
3. Wykorzystanie pola magnetycznego w rolnictwie
Pole, zwłaszcza magnetyczne, znalazło szerokie zastosowanie również
w rolnictwie. Już w roku 1876 J. Reinke badał wpływ pola magnetycznego na proces
wegetacji roślin.
Proces wegetacji związany jest ściśle z przemieszczaniem się wewnątrz
rośliny, wzdłuż kapilar, jonów, polarnych cząstek wody i substancji organicznych,
a więc cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym. Zatem, przemieszczaniu temu
towarzyszyć będzie generowanie się pola magnetycznego wokół kapilary, na które
będzie można prawdopodobnie oddziaływać zewnętrznym polem magnetycznym,
kontrolując w ten sposób proces dostarczania pokarmu roślinom.
Badania wpływu pola magnetycznego na proces wegetacji roślin
przeprowadzano między innymi na zbożach (owies, jęczmień), burakach cukrowych,
i roślinach ozdobnych. Działaniu pola poddawano zarówno nasiona roślin jak
i siewki. Natężenie pola magnetycznego (stałego i zmiennego) miało w trakcie badań
stosunkowo duże wartości, mierzone w tysiącach kA/m. Wpływ pola na poziom
wegetacji roślin analizowano biorąc pod uwagę przede wszystkim zdolność
kiełkowania nasion, szybkość rozwoju plonów i ich wielkość.
W przypadku zbóż, wpływ pola magnetycznego oceniany był w aspekcie
wysokości plonów, składu chemicznego i właściwości mechanicznych zbiorów, oraz
jakości wypieków. Na podstawie badań nad jęczmieniem stwierdzono, że
zastosowanie pola magnetycznego podnosi liczbę płodnych kłosów oraz liczbę
i masę ziaren z kłosa. W przypadku owsa, oddziaływaniu pola poddawano nasiona
przez 10 minut (H=1.200 kA/m), oraz rośliny w czasie całego cyklu wegetacyjnego
(H=1 kA/m). Okazało się, że czas oddziaływania pola oraz jego natężenie ma istotny
wpływ na wielkość plonów. Zauważono, że owies, którego nasiona poddane były
oddziaływaniu pola o natężeniu 1.200 kA/m przez 10 minut, charakteryzował się
wzrostem masy zielonej o 50%, oraz suchej o 40%. W przypadku oddziaływania
pola o natężeniu 1 kA/m, w czasie całego procesu wegetacyjnego, odnotowano
spadek masy suchej i zielonej o 22%.
Jak zatem widać, wpływ pola magnetycznego na wielkość plonów jest bardzo
selektywny i zależy on od wartości jego natężenia i czasu oddziaływania. Podobne
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wyniki otrzymano analizując wpływ pola na wartość plonów buraka cukrowego
i wegetację roślin ozdobnych.10,11,12
4. Wykorzystanie pola elektrycznego w przemyśle spożywczym
Pole elektryczne wykorzystywane jest z powodzeniem w przemyśle
spożywczym głównie w procesie pasteryzacji. Istnieje szereg grup metod
pasteryzacji, do których zaliczyć można fizyczną, chemiczną, mechaniczną opartą
na wykorzystaniu siły odśrodkowej, czy też zastosowanie promieniowania
radiacyjnego.
Wśród metod fizycznych wyróżnić można zastosowanie światła, ultrafioletu,
pola elektrycznego, czy też podwyższonej lub obniżonej temperatury. Najbardziej
nowatorską i obiecującą metodą jest wykorzystanie impulsowego pola
elektrycznego. Po raz pierwszy metoda ta została wykorzystana do pasteryzacji
mleka. Parametry czasowe takiego pola są identyczne jak w przypadku wyładowania
atmosferycznego, a jego natężenie ma wartość rzędu 200 kV/cm.
Pole takie można wykorzystywać w dwojaki sposób, a mianowicie bezpośrednio
i pośrednio. Wykorzystanie bezpośrednie polega na tym, że produkty spożywcze są
wystawiane na działanie takiego pola, wskutek czego dochodzi do elektroporacji
nieodwracalnej, czyli dezaktywacji bakterii i grzybów. Elektroporacja nieodwracalna
polega na rozerwaniu ściany komórkowej. Dzieje się tak na skutek naprężeń
powstałych w wyniku reakcji elektrycznej między ładunkami zlokalizowanymi na
zewnętrznej i wewnętrznej ścianie komórkowej. Okazało się, że po przyłożeniu
dziesięciu impulsów pola elektrycznego liczba bakterii spadła o cztery rzędy,
natomiast po dwudziestu impulsach, o sześć rzędów. Dalsze przykładanie impulsów
nie powodowało już kolejnych redukcji.
Na podstawie licznych badań stwierdzono, że metoda bezpośredniego
wykorzystania impulsowego pola elektrycznego w celu pasteryzacji cieczy, jest
metodą bardzo efektywną. Efektywność ta zależy od natężenia pola elektrycznego,
liczby impulsów i czasu ich trwania. Po zastosowaniu tej metody produkty
spożywcze nie tracą walorów smakowych, w porównaniu z najczęściej stosowaną
metodą jaką jest termiczna. Metoda wykorzystująca pole elektryczne charakteryzuje
się również kilkakrotnie mniejszym zużyciem energii.
Wykorzystanie pola elektrycznego w sposób pośredni polega na przygotowaniu
stabilnej zawiesiny srebra, która ma działanie antybakteryjne. Zawiesina taka
powstaje w wyniku eksplozji przewodu, wykonanego ze srebra, w cieczy. Eksplozja
przewodu jest skutkiem obecności silnego, stromego pola elektrycznego. Rozmiar
cząsteczek srebra po eksplozji ma wartość od 20 do 100 nm. Eksplozja przewodu
metalowego, jaka jest skutkiem przyłożenia silnego, stromego pola elektrycznego,
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znalazła również zastosowanie w kruszeniu minerałów. W trakcie takiej eksplozji
dochodzi do tysiąckrotnego wzrostu ciśnienia.13,14,15
5. Wnioski
Jak zatem widać, pole elektryczne i magnetyczne znajduje wykorzystanie
w wielu nie spokrewnionych ze sobą dziedzinach. Można jednak śmiało stwierdzić,
że możliwości tego narzędzia nie są jeszcze do końca poznane, a tym bardziej
wyczerpane. Intuicja każe przypuszczać, że z biegiem czasu inżynierowie różnych
profesji coraz częściej będą wykorzystywać pole elektryczne i magnetyczne
zarówno w rozwiązywaniu istniejących problemów, jak i w dziedzinach, których
narodziny są jeszcze przed nami.
Streszczenie
W artykule szczegółowo przedstawiono wykorzystanie pola elektrycznego
i magnetycznego w służbie człowieka. Opisano zastosowanie pola w takich
dziedzinach, jak medycyna, rolnictwo, czy przemysł spożywczy. Zastosowanie pola
elektrycznego w medycynie zostało opisane na przykładzie diatermii, natomiast
magnetycznego na przykładzie magnetostymulacji i magnetoterapii. Zastosowanie
pola magnetycznego w rolnictwie powodowało głównie wzrost plonów roślin.
Natomiast wykorzystanie pola elektrycznego w przemyśle spożywczym dotyczyło
procesu pasteryzacji.
Słowa klucze: Pole elektryczne i magnetyczne, medycyna, rolnictwo, przemysł
spożywczy
Summary
The paper presents the utility of electric and magnetic fields in service of man
health. The utility of the fields in medicine, agriculture and food industry was
described. Diathermia as example of the utility of electric field in medicine was
presented. Magneto stimulation and magneto therapy as examples of the utility
of magnetic field in medicine was described. The utility of magnetic field in agriculture
caused the increase of vegetables crop. Electric field was used in food industry
in pasteurise process.
Key words: Electric and magnetic fields, medicine, agriculture, food industry
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BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO
Wstęp
Popyt na żywność uwarunkowany jest wieloma czynnikami, ekonomicznymi
i pozaekonomicznymi, w tym czynnikami demograficznymi. Jednym z nich jest liczba
ludności na świecie, która od lat pięćdziesiątych XX wieku wzrosła prawie trzykrotnie
i obecnie wynosi ponad 7 miliardów. Według prognoz demograficznych Organizacji
Narodów Zjednoczonych, na Ziemi w 2050 r. będzie mieszkać 9,6 mld osób, co
oznacza zwiększenie liczby konsumentów o blisko 1/3 w porównaniu ze stanem
obecnym.1 Największy wzrost populacji będzie obserwowany w krajach
rozwijających się, głównie w krajach afrykańskich i azjatyckich. Rosnąca liczba
ludności świata zwiększy popyt na żywność, która będzie musiała być
wyprodukowana zgodnie ze wszystkimi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
Obecnie produkowana żywność na świecie nie dociera do wszystkich osób
w odpowiedniej ilości. Zatem nie jest spełnione prawo do żywności, które jest jednym
z najważniejszych praw człowieka i związane jest z prawem do życia. Bez dostępu
do żywności człowiek jest w stanie przeżyć określoną liczbę dni, która
uwarunkowana jest jego ogólnym stanem fizycznym i psychicznym oraz warunkami
otoczenia.
Warto przyjrzeć się aktualnej sytuacji dotyczącej wyżywienia ludności, w której
ponad 805 mln osób w latach 2012–2014 cierpiało z powodu chronicznego
niedożywienia, a największa liczba osób niedożywionych zamieszkiwała kraje
azjatyckie (65% wszystkich głodujących) i afrykańskie (28%). 2 W krajach
rozwiniętych problem ten dotyczy mniej niż 5% wszystkich osób niedożywionych.
Mimo zmniejszenia liczby osób niedożywionych o 200 mln na poziomie globalnym
w stosunku do początku lat 90-tych XX wieku, to ich udział w stosunku do całej
populacji świata jest nadal zbyt wysoki by został osiągnięty jeden z Milenijnych
Celów Rozwoju3 (Millennium Development Goals, MDG) dotyczący zmniejszenia do
2015 roku o połowę ludności cierpiącej z powodu głodu w stosunku do całej populacji
1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects: The 2012 Revision. Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.227.
New York 2013
2
FAO, The State of Food Insecurity in the World 2014. Rome 2014
3
Milenijne Cele Rozwoju zostały ustanowione i przyjęte przez 189 członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 2000 roku i są to: eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu (1 cel), zapewnienie
powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (2), promowanie równości płci i awansu
społecznego kobiet (3), ograniczenie umieralności dzieci (4), poprawienie opieki zdrowotnej nad
matkami (5), ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób (6), stosowanie
zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi (7) i stworzenie globalnych
partnerskich porozumień na rzecz rozwoju.
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świata. Patrząc z perspektywy krajowej to od 1990 roku, 63 kraje rozwijające się
w tym Angola, Gruzja, Brazylia osiągnęły ten cel. 4 Jednakże paradoksem
współczesnego świata jest to, że w tym samym czasie obok osób cierpiących z
powodu głodu, prawie 2 mld osób spożywa żywność w nadmiarze lub w sposób
niezrównoważony, co w konsekwencji prowadzi do nadwagi i otyłości (rysunek 1).
Rysunek nr 1: odsetek ludzi z nadwagą i otyłych w wybranych krajach świata

Źródło: opracowano
systems/health-data.htm

na

podstawie

danych:

http://www.oecd.org/els/health-

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization)
liczba ta się podwoiła w porównaniu do lat 80. XX wieku.5 Problem ten nie dotyczy
już tylko osób dorosłych, ale coraz częściej dotyka także dzieci i występuje zarówno
w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.
Koncepcja bezpieczeństwa żywnościowego
Aby przeciwdziałać występowaniu opisanego paradoksu konieczne jest
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, które według Międzynarodowej
Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, FAO) to sytuacja, w której wszyscy ludzie, przez cały czas, mają
fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej
i odżywczej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla
4
5

Ibidem
WHO, Obesity and overweight. Fact sheet N°311 (w:) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs311/en/ (pobrano 15.04.2015 r.)
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prowadzenia aktywnego i zdrowego życia.6 Dostęp fizyczny do żywności
uwarunkowany jest podażą żywności. Dostęp ekonomiczny do żywności zależy od
posiadanych zasobów, głównie finansowych. Dostęp społeczny do żywności
uwarunkowany jest przynależnością do grup społecznych o określonych
preferencjach żywieniowych wynikających m.in. z położenia geograficznego, kultury,
religii.
Koncepcja tego pojęcia powstała w latach 40 ubiegłego wieku i można ją wiązać
z powstaniem FAO, której jednym z celów jest poprawa wydajności produkcji rolnej
oraz ustabilizowanie zaopatrzenia w żywność. 7 Definicja bezpieczeństwa
żywnościowego po raz pierwszy została oficjalnie zdefiniowana w latach
siedemdziesiątych XX wieku. Wraz ze zmieniającymi się poglądami oraz aktualnym
stanem wiedzy definicja ta ewoluowała. Schemat ewolucji definicji został
w przystępny sposób przedstawiony przez K. Marzędę-Młynarską.8 Obecnie można
wyróżnić 4 wymiary bezpieczeństwa żywnościowego. Pierwotnie, bezpieczeństwo
żywnościowe odnosiło się tylko do jego wymiaru fizycznego, czyli zapewnienia
odpowiedniej ilości czy też podaży żywności (fizyczna dostępność żywności).
Następnie doszedł wymiar ekonomiczny, który dotyczy sposobów pozyskania
fizycznie dostępnej żywności czyli posiadania odpowiednich zasobów, najczęściej
finansowych. Trzeci wymiar, wymiar zdrowotny, którego celem jest zapewnienie
żywności, która będzie zawierać niezbędne składniki odżywcze, a także nie będzie
stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Czwarty wymiar odnosi się do
preferencji żywieniowych, które są uwarunkowane religią, kulturą, położeniem
geograficznym. Oprócz wymiarów bezpieczeństwa żywnościowego można
wyodrębnić
poziomy
bezpieczeństwa
żywnościowego.
W
pierwszych
przedstawianych definicjach uwzględniano poziom globalny i narodowy, nie
skupiając się na jednostce. Jednakże od 1996 roku nacisk położono także na
zapewnienie
bezpieczeństwa
żywnościowego
każdemu
gospodarstwu
i poszczególnym jednostkom czyli każdej osobie.
Na podstawie obowiązującej definicji bezpieczeństwa żywnościowego można
zidentyfikować jej 4 filary, na które wpływa wiele czynników (rysunek 2). 9

6

FAO, Rome Declaration of the World Summit on Food Security. World Food Summit. Rome 16-18
November 2009
7
FAO, Basic texts of the Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome 2013
8
K. Marzęda-Młynarska, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI
wieku. Lublin 2014, 93-120
9
FAO, Declaration of the World Summit on Food Security. Rome 2009
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Rysunek nr 2: filary bezpieczeństwa żywnościowego

Źródło: opracowano na podstawie: http://www.unicef.org/albania/Food_Security_
ANG.pdf

Pierwszy filar dostępność żywności uwarunkowany jest krajową produkcją,
zdolnością kraju do importu, ilością zapasów żywności, czy też działalnością pomocy
żywnościowej. Drugi filar obejmuje dostępność do żywności, na który składa się
fizyczny i ekonomiczny dostęp i zależy on m.in. od siły nabywczej, dochodów
ludności czy też infrastruktury rynku rolno-spożywczego. Często nie niedobór
żywności, ale brak dostępu do dostępnej żywności (ubóstwo) powoduje
niedożywienie i głód. Trzeci filar wykorzystanie żywności odnosi się głównie do
zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, czyli zapewnienia jej bezpieczeństwa, tak
aby spożywana żywność nie stanowiła zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.
Osiągać bezpieczeństwo żywności można m.in. za pomocą stosowania praktyk
higienicznych i produkcyjnych (systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności),
które obejmują cały łańcuch rolno-żywnościowy. Jakość i różnorodność diety także
jest ważna, bowiem ma za zadanie zaspokoić potrzeby organizmu nie tylko na
energię, ale także dostarczyć wszystkich mikro- i makro-składników wykorzystując
różnorodność produktów żywnościowych. Konsumenci powinni mieć podstawową
wiedzę dotyczącą warunków sanitarnych, aby móc dokonać dobrego wyboru,
przygotowania i dystrybucji żywności w sposób, który będzie prowadzić do dobrego
odżywiania. Ostatni filar stabilność dostępności żywności i dostępu do żywności
w czasie stanowi podstawę do sprawnego działania pozostałych filarów. Na ten filar
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wpływają zmiany klimatyczne, czynniki polityczne, wahania cen czy też inne czynniki
ekonomiczne.
W wyniku procesów globalizacji problem bezpieczeństwa żywnościowego ma
wielowymiarowy charakter, co w konsekwencji determinowane jest przez wiele
czynników, a także jest wynikiem wielu działań podejmowanych na rzecz jego
zapewnienia (rysunek 3).
Rysunek nr 3: czynniki wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe

Źródło: opracowano na podstawie: M. Kwasek i A. Obiedzińska (2013)10

Bezpieczeństwo żywności a bezpieczeństwo żywnościowe
Jednym z czynników czy też podejściem jest zapewnienie bezpieczeństwa
żywności, które według FAO to zapewnienie, że żywność nie spowoduje szkody dla
konsumenta gdy jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie z jego
przeznaczeniem.11 Prawodawstwo unijne bardziej precyzuje definicję, wskazując
jakie warunki muszą być spełnione i jakie działania podjęte w całym łańcuchu rolnożywnościowym by żywność nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka.12,13 Spożycie niebezpiecznej żywności może prowadzić do krótko- lub
długoterminowego okresu chorobowego, a nawet śmierci. Głód i przejadanie się
(nadmierna konsumpcja żywności) także przyczynia się do długotrwałych chorób
i zmniejszenia liczby lat dalszego trwania życia. 14 Dlatego też ważne jest
M. Kwasek, A. Obiedzińska, Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej
(w:) Kowalski, Wigier, Dudek (red.): Propozycje rozwiązań WPR 2013+ a konkurencyjność gospodarki
żywnościowej i obszarów wiejskich [61] „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej
w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, seria „Program Wieloletni 2011-2014”. Warszawa
2013, 183-195
11
FAO, Declaration of the World Summit on Food Security. Rome 2009
12
„…ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczące w szczególności: stosowanych substancji
dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów,
warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych, i działań, które muszą być podejmowane
na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”
13
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171,
poz. 1225)
14
J. Kinsey, Does food safety conflict with food security? The safe consumption of food. The Food Industry
Center, University of Minnesota. Minnesota 2004
10
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zapewnienie dostępu do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod
względem wartości odżywczej żywności, która ma kluczowe znaczenie dla naszego
życia i dobrego stanu zdrowia.15 Stale pojawiające się nowe zagrożenia
bezpieczeństwa żywności (Rysunek 4) oraz kolejne afery żywnościowe, czy to
pojawiające się na arenie międzynarodowej czy też krajowej, wpływają na
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Nowe zagrożenia
bezpieczeństwa żywności

Rysunek nr 4: wybrane nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności
Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności:
 intensywne rolnictwo,
 globalizacja handlu żywnością,
 działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane
na ulicy
Zmiany środowiskowe
Pojawianie się nowych bakterii i toksyn
Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe

Źródło: opracowano na podstawie: WHO (2015)

Skutki tych zagrożeń i afer mają wymiar nie tylko społeczny, ale także
ekonomiczny. Wraz z postępującymi procesami globalizacji (handel
międzynarodowy, migracje i podróże turystyczne) mają one charakter
transnarodowy i wymagają szerokiej koordynacji działań w skali globalnej. 16 Dlatego
bezpieczeństwo żywności jest istotnym czynnikiem (integralną składową)
pozwalającym osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo żywnościowe potrzebna jest poprawa bezpieczeństwa żywności
(Rysunek 5).17

WHO, Food safety. Fact sheet N°399 (w:) http://who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/ (pobrano
15.04.2015 r.)
16
WHO, Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases. First formal meeting of the
Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group. Geneva, Switzerland 2013
17
L. J. Unnevehr, Overview (w:) Unnevehr (red.): Food Safety in Food Security and Food Trade. IFPRI
2020 Vision Focus Briefs 10. Washington, DC 2003
15
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Rysunek nr 5: bezpieczeństwo żywności a bezpieczeństwo żywnościowe

Źródło: I. B. Hanning et al. (2012)18

Dane epidemiologiczne
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpływa na prewencję i redukcję chorób
wywoływanych przez żywność. Jednym ze wskaźników bezpieczeństwa żywności
oraz poziomu higieny jest liczba zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych
czynnikami biologicznymi (wirusy, bakterie, toksyny bakteryjne) lub chemicznymi
(pestycydy, zanieczyszczenia chemiczne). Oficjalne dane przedstawiają tylko
zarejestrowane przypadki zatruć pokarmowych. Duża liczba chorych nie zgłasza się
do lekarza. Według ekspertów Komisji Higieny i Mikrobiologii Żywności WHO
w zależności od kraju, rzeczywista liczba przypadków może być od 10 do 1000 razy
wyższa od oficjalnych statystyk, Co roku z powodu spożycia żywności skażonej
patogenami choruje 1,5 miliarda osób. Dla 3 mln z nich konsekwencją powikłań
choroby jest śmierć. Szacuje się, że co roku dwa miliony zgonów jest wynikiem
spożycia zanieczyszczonej żywności i wody. 19
Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzi statystyki
zapadalności na dane choroby odżywnościowe. Następnie na podstawie
powyższych danych Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA,
European Food Safety Authority) przy współpracy z Europejskim Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, European Centre for Disease Prevention
and Control) analizuje i publikuje raporty dotyczące trendów i źródeł chorób
odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także ognisk
chorobowych
przenoszonych
przez
żywność.20
Przez
ostatnie
lata
I. B. Hanning, C. A. O'Bryan, P. G. Crandall, S. C. Ricke, Food Safety and Food Security (w:) “Nature
Education Knowledge”. 2012, 3(10):9
19
WHO, Food safety. Fact sheet N°399 (w:) http://who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/ (pobrano
15.04.2015 r.)
20
EFSA, ECDC, The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic
Agents and Food-borne Outbreaks in 2013 (w:) “EFSA Journal”. 2015, 13(1):3991
18
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kampylobakterioza była i nadal jest najczęściej występującą chorobą odzwierzęcą
wśród mieszkańców Unii Europejskiej z około 215 tys. odnotowanymi przypadkami
w 2013 roku (Tabela 1).
Tabela nr 1: występowanie wybranych chorób odżywnościowych w 2013 roku

Czynnik
chorobotwórczy

Unia
Europejska
LZ

W

Campylobacter

214779

64,8

Salmonella

82694

Listeria
monocytogenes
Escherichia coli

Kraj
członkowski
z najwyższym
wskaźnikiem
LZ

W

Polska

Stany
Zjednoczone1

LZ

W

LZ

W

66465
173,7
Wielka
Czechy
Brytania

552

1,4

845024

13,82

20,4

18696
93,1
Niemcy Czechy

7307

19,0

1027561

15,19

1763

0,44

467
1,12
Niemcy Finlandia

58

0,15

1591

0,26

6043

1,59

1639
12,29
Niemcy Irlandia

5

0,01

63153

1,15

LZ – liczba zachorowań
W – wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności
1 dane szacunkowe
Źródło:
opracowano
na
podstawie:
EFSA
i
ECDC
http://www.ers.usda.gov/data/foodborneillness, http://www.cdc.gov/foodnet

(2015),

Choroba wywołana jest przez bakterie z rodzaju Campylobacter, które
występują w przewodzie pokarmowym zwierząt. U człowieka do zakażenia dochodzi
najczęściej drogą pokarmową poprzez spożycie skażonej żywności pochodzenia
zwierzęcego.21 W porównaniu z poprzednimi latami zachorowalność na
kampylobakteriozę ma tendencję wzrostową. Bakterie z rodziny Campylobacter
najczęściej wykrywane są w świeżym mięsie drobiowym oraz produktach mięsnych
i mlecznych. Salmonelloza jest drugą, co do częstotliwości występowania chorobą
odzwierzęcą w krajach Unii Europejskiej (ponad 82 tys. przypadków) z tendencją
spadkową. Do zakażenia chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Salmonella
dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie skażonej żywności, najczęściej
produktów mięsnych oraz produktów zawierających surowe jaja. 22 Typowe objawy
to gorączka, biegunka, skurcze brzucha i wymioty. Porównując dane
epidemiologiczne i wskaźniki zachorowalności na wybrane choroby odżywnościowe
można zauważyć, że występowanie chorób odżywnościowych jest różne
w zależności od kraju.
W Stanach Zjednoczonych od roku 1996 wykorzystuje się System FoodNet
(Foodborne Diseases Active Surveillance Network) do śledzenia trendów

21
22

EFSA, EFSA explains zoonotic diseases Campylobacter. Parma, Italy 2014
EFSA, EFSA explains zoonotic diseases Salmonella. Parma, Italy 2014
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dotyczących najczęstszych zakażeń przenoszonych przez żywność. 23 System ten
gromadzi i monitoruje informacje na temat potwierdzonych laboratoryjnie
przypadków zachorowań z powodu spożycia niebezpiecznej żywności dla około 48
milionów obywateli, czyli około 15% amerykańskiej populacji. Dane te pozwalają na
podjęcie odpowiednich decyzji i działań w celu zmniejszenia chorób przenoszonych
przez żywność. Stanowi fundament dla polityki bezpieczeństwa żywności i działań
zapobiegawczych. Dla przykładu obecny wskaźnik zachorowalności na
salmonellozę na 100 tys. ludności wynosi 15,9. 24 Centrum ds. Prewencji i Kontroli
Chorób (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), które współpracuje
z Systemem FoodNet szacuje, że zakażenie bakterią z rodzaju Salmonella
powoduje więcej hospitalizacji i zgonów niż jakikolwiek inny rodzaj bakterii
występujący w żywności, i tylko 1 przypadek na 30 jest oficjalnie odnotowywany. Do
2020 roku celem jest osiągnięcie wskaźnika zachorowalności na poziomie 11,4
przypadków na 100 tys. ludzi, jednakże porównując dane z 2013 roku (Tabela 1) do
średniej z lat 2006-2008 nie odnotowano żadnych zmian. Wskazuje to, że jeszcze
dużo działań musi być podjętych do osiągnięcia wyznaczonego celu. Potrzeba jest
ustalenia gdzie należy kierować działania prewencyjne, które zmniejszą liczbę
chorób przenoszonych przez żywność. Wymaga to ciągłego zbierania informacji do
zrozumienia źródeł chorób, wdrażania znanych działań w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia żywności oraz rozwój nowych działań.
EFSA co roku podaje także dane na temat występowania ognisk chorobowych
przenoszonych przez żywność. W roku 2013 w krajach wspólnotowych z 5196
zgłoszonych przypadków ognisk zatruć pokarmowych, 839 było potwierdzonych
silnymi dowodami.25 Francja, Hiszpania i Polska były krajami, które zgłosiły
największą liczbę przypadków. Z ponad 5 tys. zgłoszonych ognisk chorób
przenoszonych drogą pokarmową w Unii Europejskiej, zgłoszono ponad 43 tys.
przypadków zachorowań, z czego około 6 tys. zakończyło się hospitalizacją, a 11
przypadków zgonem. W przypadku 71% zgłoszonych ognisk chorobowych, czynnik
go wywołujący był znany. W obrębie bakteryjnych zatruć pokarmowych najczęściej
występowały salmonellozy i kampylobakteriozy (Rysunek 6). Warto zauważyć, że
dla 28,9% ognisk chorobowych nie zidentyfikowano czynnika wywołującego dane
ognisko chorobowe. Do najczęstszych źródeł zakażeń w 2013 roku można zaliczyć
jaja i produkty jajeczne, następnie żywność mieszaną oraz ryby i produkty rybne.
Większość zatruć spowodowanych spożyciem jaj i przetworów było wywołane
bakteriami z rodziny Salmonella. Drób i produkty przetwórstwa były głównie skażone
bakteriami z rodziny Campylobacter. Najczęściej do zakażeń dochodziło
w gospodarstwach domowych (38,5% ognisk chorobowych), a także
w restauracjach, kawiarniach, pubach, barach i hotelach (22,2 % ognisk
chorobowych).

23

http://www.cdc.gov/foodnet/index.html (pobrano 16.04.2015 r.)
CDC, Trends in Foodborne Illness in the United States,2006–2013, (w:) http://www.cdc.gov/
foodnet/data/trends/trends-2013.html (pobrano 17.04.2015 r.)
25
EFSA, ECDC, The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic
Agents and Food-borne Outbreaks in 2013 (w:) “EFSA Journal”. 2015, 13(1):3991
24
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Rysunek nr 6: źródła i czynniki wywołujące ogniska chorób przenoszonych drogą
pokarmową w Unii Europejskiej w 2013 roku

Źródło: opracowano na podstawie EFSA i ECDC (2015)

Koszty chorób odżywnościowych
Choroby przenoszone przez żywność są istotną przyczyną zachorowalności
i umieralności na całym świecie, ale pełny obraz i koszt spożycia niebezpiecznej
żywności, a zwłaszcza ciężar wynikający z zanieczyszczeń chemicznych
i pasożytniczych w żywności, jest nadal nieznany. 26 Brak zapewnionego
bezpieczeństwa żywności wywiera skutki społeczne i ekonomiczne oraz może
prowadzić do braku bezpieczeństwa żywnościowego. Choroby przenoszone drogą
pokarmową generują przede wszystkim koszty ekonomiczne, a także
pozaekonomiczne, które obciążają:
 gospodarstwo domowe – uwzględniają nakłady, jakie muszą być poniesione
ze względu na leczenie, utratę produktywności z powodu choroby, koszty
bólu i cierpienia oraz zatrudnienia osoby do opieki, a w ostateczności koszty
śmierci z powodu choroby;
 przemysł spożywczy – mogą one dotyczyć konkretnego producenta bądź
danej grupy produktów żywnościowych i uwzględniają nakłady jakie muszą
być poniesione na zwrot produktów, zamknięcie/czyszczenie linii
produkcyjnej, koszty administracyjne, koszty związane z zapewnieniem
wiarygodności produktu/firmy oraz kary finansowe, jakie musi ponieść
przedsiębiorstwo;

26

WHO, Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases. First formal meeting of the
Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group. Geneva, Switzerland 2013
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 sektor publiczny w tym system opieki zdrowotnej – uwzględniają koszty
związane z monitorowaniem choroby, reakcji na wystąpienie ogniska
chorobowego, informowania konsumentów o zagrożeniu. 27
Dla przykładu wydział analiz ekonomicznych Departamentu Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych (USDA, United States Department of Agriculture), szacuje że co roku
ponad 15,6 miliardów dolarów przeznacza się na choroby spowodowane przez
spożycie skażonej żywności 15 patogenami m.in. Campylobacter, Salmonella,
Listeria monocytogenes czy E. coli O157: H7 (Tabela 2).28 Szacunki odnoszą się do
poziomu gospodarstwa domowego i obejmują m.in. koszty leczenia z powodu
choroby, koszty straconych dni z pracy z powodu choroby, koszty przedwczesnej
śmierci. Przykładowo całkowite koszty ponoszone przez chorobę wywołaną bakterią
Salmonella wynoszą ponad 3,5 miliarda dolarów, (na 1 chorego przypada średnio
3,5 tysiąca dolarów). Wysokie koszty leczenia na jedną osobę przypadają na
chorych z powodu Listeria monocytogenes – 1,7 mln dolarów.
Występująca ogromna liczba kosztów oraz ich rodzaje ukazują kompleksowość
oddziaływań między wystąpieniem choroby odżywnościowej a zainteresowanymi
stronami (gospodarstwo domowe, aktorzy łańcucha rolno-żywnościowego czy
system opieki medycznej). Wiele ośrodków próbuje oszacować obciążenie
ekonomiczne, jakie generują poszczególne choroby odżywnościowe, ale brak
standaryzacji w wykorzystywanej metodologii sprawia, że trudno jest zinterpretować
oraz porównać uzyskane wyniki między krajami.29 Szacunki kosztów ekonomicznych
ponoszonych przez choroby przenoszone przez żywność odgrywają ważną rolę
w prowadzeniu polityki bezpieczeństwa żywności, aby ukierunkować odpowiednie
środki m.in. na prewencję i kontrolę bezpieczeństwa żywności oraz działania
interwencyjne. Szybkie wykrywanie i szczegółowa znajomość obciążeń, jakie
generują choroby odżywnościowe może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się
chorób i wykazać rzeczywisty wpływ skażonej żywności na rozwój i wzrost
gospodarczy.30
Tabela nr 2: ponoszone koszty (w dolarach) wybranych chorób odżywnościowych
w Stanach Zjednoczonych

27

Choroby odżywnościowe
według czynnika chorobotwórczego

Całkowity koszt ($)

Koszt na jednego
chorego ($)

Campylobacter

1 928 787 166

2283

Escherichia Coli O157

271 418 690

4298

R. Scharff, The High Cost of Foodborne Illness (w:) http://www.fshn.chhs.colostate.edu/outreach/
lfs/files/The%20High%20Cost%20of%20Foodborne%20Illness%20-%20Scharff.pdf
(pobrano 13.04.2015 r.)
28
http://www.ers.usda.gov/data-products/cost-estimates-of-foodborne-illnesses.aspx
(pobrano 17.04.2015 r.)
29
T. McLinden, J. M. Sargeant, M. K. Thomas, A. Papadopoulos, A. Fazil, Component costs of foodborne
illness: a scoping review (w:) “BMC Public Health”. 2014, 14:509
30
WHO, Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases. First formal meeting of the
Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group. Geneva, Switzerland 2013
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Salmonella

3 666 600 031

3568

Listeria monocytogenes

2 834 444 202

1781549

Yersinia enterocolitica

278 111 168

2848

Norovirus

2 255 827 318

413

Źródło: opracowano na podstawie danych
products/cost-estimates-of-foodborne-illnesses.aspx

z:

http://www.ers.usda.gov/data-

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
Przez cały czas prowadzone są działania mające na celu redukcję liczby zatruć
i zakażeń pokarmowych wywołanych przez spożycie skażonej żywności. Jedną
z dróg jest podejmowanie działań zapobiegawczych poprzez wdrażanie systemów
zarządzania bezpieczeństwem żywności. W Unii Europejskiej obligatoryjny jest
system HACCP (system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, Hazard
Analysis and Critical Control Point), mający na celu identyfikację i oszacowanie skali
zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka
wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu
żywnością. Wraz z przygotowaniami związanymi z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej, polscy producenci i przetwórcy żywności byli zobowiązani do
implementacji w zakładach systemu HACCP, a od 1 stycznia 2006 roku do
posiadania już wdrożonego systemu. Jak przedstawiono na rysunku nr 7,
implementacja systemu HACCP przełożyła się na zmniejszenie liczby obiektów
żywności i żywienia, których stan sanitarny był niezgodny z obowiązującymi
wymaganiami. To zaś wpłynęło na zmniejszenie bakteryjnych zatruć pokarmowych,
w tym na salmonellozy.
Rysunek nr 7: liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych, w tym salmonellozy oraz
odsetek obiektów żywności i żywienia o stanie sanitarnym niezgodnym z wymaganiami
w Polsce w latach 2001-2013

Źródło: opracowano na podstawie Raportów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Stan
sanitarny kraju (z lat 2008-2014) oraz Biuletynów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (z lat 2002- 2014)
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Kolejnym działaniem mającym na celu ochronę zdrowia i życia obywateli Unii
Europejskiej i zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest System Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – tzw. system RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed).31 System ten powstał w 1979 roku i obecnie należy
do niego 28 członków Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein, Islandia
i Szwajcaria. Zasada jego działania opiera się na zbieraniu i szybkim przekazywaniu
informacji o żywności i paszach oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, które nie spełniają wymagań przepisów prawnych
i równocześnie stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia
konsumentów. W 2013 roku zgłoszono 3137 notyfikacji łącznie, z czego 18,5%
stanowiły tzw. ostrzeżenia (alerts), które są przesyłane gdy żywność lub pasza
stanowiące zagrożenie znajdują się na rynku i niezbędne jest natychmiastowe
działanie w tym zakresie, w postaci wycofania z rynku lub zwrotu. 32 Najczęściej
zgłaszanymi produktami były warzywa i owoce oraz ryby i produkty rybne. Wśród
najczęściej występujących rodzajów zagrożeń zgłaszanych do systemu były
mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności oraz przekroczenia pozostałości
środków ochrony roślin (Rysunek 8).
Rysunek nr 8: liczba zgłoszonych notyfikacji ze względu na grupę produktową
i kategorię zagrożenia w 2013 roku

Źródło: opracowano na podstawie European Commission (2014)

Edukacja nt. bezpieczeństwa żywności
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie zależy wyłącznie od producentów
i dystrybutorów czy też organów urzędowej kontroli żywności, ale także równie
istotną rolę odgrywają sami konsumenci. W wielu przypadkach kupując produkty
spożywcze konsument zapomina o tym, jak ważne jest ograniczenie do minimum
możliwości pogorszenia ich jakości. Bardzo ważna jest świadomość konsumenta na
31
32

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm (pobrano 22.04.2015 r.)
European Commission, The Rapid Alert System for Food and Feed, 2013 Annual Report. Luxembourg
2014
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temat jak ma przewozić, przechowywać i przygotowywać posiłki z zakupionych
produktów żywnościowych. Często przyczyną ostrych zatruć pokarmowych jest
nieodpowiednie przygotowanie bądź przechowywanie żywności ze strony
konsumenta. Potwierdzeniem tego jest prawie 40% udział gospodarstw domowych,
jako miejsc wystąpienia ognisk chorobowych w Unii Europejskiej w 2013 roku.33 Brak
edukacji w zakresie bezpieczeństwa żywności w warunkach gospodarstwa
domowego stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia. Można zmniejszyć
to ryzyko przestrzegając dobrych praktyk m.in. mycia rąk czy poprawnego
obchodzenia się z żywnością, jak przechowywanie żywności w odpowiedniej
temperaturze, mycie powierzchni mających kontakt z żywnością (deski do krojenia,
talerze), oddzielanie surowego mięsa od innych grup żywności, stosowanie
adekwatnej obróbki termicznej przygotowywanych potraw. Wiele kampanii
społecznych jest realizowanych w celu podniesienia świadomości konsumentów,
m.in. Myj, Oddzielaj, Gotuj, Chłódź (Clean, Separate, Cook, Chill) w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie.34,35 Działania edukacyjne w tym zakresie są promowane
na całym świecie, przykładem może być opracowane przez WHO „Pięć kluczy do
bezpieczniejszej żywności”, które mają na celu uświadomienie konsumenta
o zagrożeniach żywnościowych i przestrzeganiu zasad higieny w trakcie
przygotowywania posiłków do ich spożycia. Rok 2015 jest skierowany w stronę
promocji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa
żywnościowego:
 Światowy Dzień Zdrowia przypadający na 7 kwietnia 2015 roku podkreślał
tematy dotyczące bezpieczeństwa żywności i jego istotności na
bezpieczeństwo żywnościowe;36
 Światowa Wystawa EXPO 2015 odbywająca się w Mediolanie, która potrwa
od 1 maja do 31 października.37 Hasłem przewodnim wystawy jest
„Wyżywienie planety, energia dla życia”, a celem – przybliżenie tematyki
związanej z wyżywieniem ludności, a także problemem braku żywności
w niektórych regionach świata, edukacją w odżywianiu oraz wymianą
doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz
stosowanych w rolnictwie technologii. Głównym postulatem ma być prawo
do zdrowego, bezpiecznego pożywienia i jego wystarczająca ilość dla
wszystkich mieszkańców Ziemi.
Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest istotnym czynnikiem wpływającym
na bezpieczeństwo żywnościowe. Brak bezpieczeństwa żywności ujemnie wpływa
na kondycję krajowej gospodarki i gospodarstw domowych poprzez ograniczoną
dostępność żywności na rynku krajowym czy zamknięcie rynków eksportowych.
Wszyscy uczestnicy łańcucha rolno-żywnościowego są odpowiedzialni za
bezpieczeństwo żywności na danym etapie. Świadomość na temat zagrożeń jest
istotnym czynnikiem warunkującym zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym
33

EFSA, ECDC, The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic
Agents and Food-borne Outbreaks in 2013 (w:) “EFSA Journal”. 2015, 13(1):3991
34
http://befoodsafe.ca/be-food-safe/4-simple-steps-clean-separate-cook-chill/ (pobrano 10.04.2015 r.)
35
http://www.foodsafety.gov/keep/basics/index.html (pobrano 19.04.2015 r.)
36
http://who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/ (pobrano 19.04.2015 r.)
37
http://www.expo2015.org (pobrano 19.04.2015 r.)
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samym bezpieczeństwa żywnościowego. Podejście bezpiecznego spożycia
żywności (safe consumption of food) wymaga przyjęcia bądź też akceptacji pewnego
ryzyka, potwierdzenia, że kwestie ilościowe mają znaczenie oraz odpowiedzialności
w kontekście stosowanej diety i potrzeb ludzi w różnych sytuacjach i kulturach. 38
Konsument ma prawo do żywności bezpiecznej, która nie będzie stanowić
zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Rozwój systemów zapobiegających wystąpieniu
zagrożeń bezpieczeństwa żywności ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo
żywnościowe. Dostarczanie żywności dla wszystkich ludzi jako bezpiecznej
i odżywczej powinno być nadrzędnym kryterium dla dostarczenia pożywienia bez
względu na poziom dochodów i liczbę dostarczanych kalorii. Jeżeli dostępna
żywność nie jest bezpieczna lub jej konsumpcja nie wpłynie na poprawę zdrowia to
nie będzie się to przyczyniać do bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo
żywności i bezpieczeństwo żywnościowe razem działają na rzecz umacniania
zdrowia ludzkiego. Jako, że bezpieczeństwo żywności jest integralną częścią
bezpieczeństwa żywnościowego konieczne są dalsze działania w zakresie ciągłego
doskonalenia systemów bezpieczeństwa żywności, urzędowej kontroli żywności,
edukacji i promocji w całym łańcuchu rolno-żywnościowym.
Streszczenie
Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, a tym samym rosnącym popytem
na żywność potrzeba jest ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
które składa się z powiązanych pośrednio bądź bezpośrednio 4 filarów:
(1) dostępność żywności, (2) dostęp do żywności, (3) wykorzystanie żywności oraz
(4) stabilność dostępności żywności i dostępu do żywności w czasie. W niniejszym
artykule uwaga została skupiona na bezpieczeństwie żywności, które jest składową
trzeciego filaru i jest integralną częścią bezpieczeństwa żywnościowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wzdłuż całego łańcucha rolnożywnościowego zwiększa dostępność, stabilność i wykorzystanie żywności, a także
zmniejsza skutki społeczne i ekonomiczne związane z chorobami przenoszonymi
przez żywność.
Słowa klucze: bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywnościowe,
choroby odżywnościowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
Summary
With world population growth and therfore increasing demand for food there is
a need to ensure food security which consists of related directly or indirectly 4 pillars:
(1) food availability, (2) access (physical and economic) to food, (3) food utilization
(4) Stability of supply and access in time. In this article, attention has been focused
on food security, which is a component of the third pillar and is an integral part
of food security. Ensuring food safety along the entire agri-food chain increases the
availability, stability and utilization of food, and also reduces the social and economic
impacts associated with food-borne diseases.
Key words: food safety, food security, foodborne illnesses, food safety systems
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ZABURZENIA ODŻYWIANIA U OSÓB STARSZYCH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM NIEDOŻYWIENIA

Wprowadzenie
Odżywianie jest to ważny proces życiowy, który polega na pobieraniu przez
organizm ze środowiska pokarmu, a dokładniej zawartych w nim składników
odżywczych.1 Potrzeba odżywiania przez człowieka jest jedną z podstawowych
potrzeb, które należy zaspokoić. Proces ten składa się z 4 etapów: dostarczenie
organizmowi pokarmów i płynów, trawienie pokarmów, wchłanianie związków
odżywczych i wody oraz przyswajanie związków odżywczych.2
Zmiany w organizmie osób starszych wpływające na odżywianie.
U osób w starszym wieku dochodzi do szeregu zmian wpływających na
prawidłowe odżywianie się. Zmiany te można podzielić na dwie kategorie: zmiany
fizjologiczne wpływające na stan odżywienia osób starszych oraz zmiany
patologiczne mogące mieć wpływ na odżywienie. Do pierwszej grupy należy
obniżenie aktywności fizycznej, co za tym idzie zmniejszenie siły mięśniowej. Duże
zmiany w układzie pokarmowym: zanikanie receptorów zmysłowych błon śluzowych,
gruczołów wydzielniczych oraz mięśniówki powodują zaburzenie motoryki przewodu
pokarmowego oraz zmniejszenie perystaltyki jelit. Obserwuje się zmiany
w odczuwaniu zapachu i smaku, spowodowane inwolucją. W jamie ustnej można
zaobserwować zanik kubków smakowych, co jednocześnie zmniejsza doznania
smakowe, a także zmiany w wydzielaniu śliny, a z nią enzymów trawiennych.
Zauważa się także zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego, co z kolei
powoduje upośledzone trawienie. Osłabienie wzroku także może powodować
trudności w odżywianiu, osoby preferują łatwe do przyrządzenia potrawy, za to mniej
wartościowe. Druga grupa zmian to patologie mogące mieć wpływ na odżywienie.
Są to m.in.: niekompletne uzębienie oraz nieprawidłowe oprotezowanie. Ogranicza
to rozdrabnianie pokarmu i zaburza żucie. Zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu
spowodowane procesem chorobowym lub farmakoterapią Jest to także
1
2

W. Mizerski, B. Bednarczuk, R. Mizerski, I. Mizerska, Tablice biologiczne. Warszawa 2003, 32
M. Strugała, Potrzeba odżywiania (w): D. Talarska, K. Więckowska-Tobis, E. Szałkiewicz (red.): Opieka
nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów
medycznych. Warszawa 2009, s. 157-161
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występowanie naprzemiennie zaparć oraz biegunek, często jest przyczyną utraty
apetytu. Wszystkie te zmiany toczące się w organizmie starszej osoby mogą
występować z różnym nasileniem i nie koniecznie u każdej osoby w wieku
podeszłym.3
Zapotrzebowanie energetyczne i na składniku odżywcze osób w wieku
podeszłym.
Odżywianie się osób starszych różni się znacznie od odżywiania osób
dorosłych lub dzieci. Zmieniają się ilości i proporcje między składnikami odżywczymi.
Spadek aktywności fizycznej, który obserwowany jest u osób w podeszłym wieku
jest głównym czynnikiem powodującym zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Zapotrzebowanie energetyczne zależy od: płci, wieku, wzrostu, wagi, masy ciała
oraz aktywności fizycznej.4,5 Ulega ono zmniejszeniu o 13 – 20 %.6
Zaleca się aby osoby po 60 roku życia przyjmowały określoną ilość kalorii na
dobę. W przypadku mężczyzn będzie to około 2000 kcal, natomiast u kobiet około
1700 kcal.7 Dla zachowania racjonalnego żywienia ważne jest przestrzeganie
odpowiednich ilości składników odżywczych. Węglowodany – powinny stanowić od
50 do 60% całkowitego zapotrzebowania energetycznego. Mają to być w większej
ilości cukry złożone głównie skrobia, natomiast cukry proste nie powinny dostarczać
więcej niż 10% energii. Z tłuszczów powinno pochodzić 25-30% energii. W tym także
spożycie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (4-8% energii). Bardzo
ważne jest spożycie w diecie białka. Odpowiednie pokrycie energii z białka to
12-14%. W produktach podawanych zawartość białka powinna być w wielkości
1,5g/kg m.c./dobę. Składnikiem pokarmowym, który zasługuje na szczególną uwagę
jest błonnik. Zapotrzebowanie organizmu na ten składnik wynosi 20-40g na dobę.8
Przy zapotrzebowaniu na składniki odżywcze u osób starszych, należy także
wspomnieć o witaminach i składnikach mineralnych. Wraz ze starzeniem się
organizmu zapotrzebowanie na poszczególne witaminy wzrasta nawet o 20%.
W diecie człowieka w wieku podeszłym powinno się wprowadzić więcej produktów
zawierających w szczególności witaminę D, B6, B12, B2, kwas foliowy oraz
antyoksydanty (beta-karoten, witaminy A, C i E). Składniki mineralne, które powinny
zostać dostarczone w większej ilości to: wapń, fosfor, żelazo, magnez, cynk, jod,
potas.9 Zwiększenie ilości pierwiastków w diecie, w większości przypadków nie
dotyczy sodu. Ze względu na jego duży udział w podwyższaniu ryzyka wielu chorób,
jego podaż w diecie należy ograniczyć. 10,11,12

W. Roszkowski, Żywienie osób starszych (w): M. Grzymisławski, J. Gawęcki (red.): Żywienie człowieka
zdrowego i chorego. Warszawa 2000, s. 80-88
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Ibidem
5
Ibidem
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E. Alska, M. Sysakiewicz, K. Buda, E. Mazur, G. Sielski, N. Ciesielska, W. Zukow, Otyłość u osób
starszych – mierniki, przyczyny. Zasady żywienia osób starszych (w:) „Journal of Health Sciences”.
2014;4(16), s. 144-154
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8
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9
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Nadwaga i otyłość u osób starszych.
Wraz z wiekiem masa mięśniowa człowieka maleje, rośnie natomiast masa
tłuszczowa. Ten proces trwa do 70 r.ż, potem masy obu tych tkanek uzyskują coraz
mniejsze wartości. Maksymalna masa ciała uzyskiwana jest między 50. a 60. rokiem
życia. Wraz z upływem lat obserwuje się wzrost ilości tłuszczu trzewnego
(w szczególności w sieci, krezce, podskórnej tkance tłuszczowej brzusznej), a także
w mięśniach, w porównaniu do podskórnej tkanki tłuszczowej i całkowitej masy
tłuszczowej. Wzrost ten wynika z obniżenia podstawowej przemiany materii (PPM),
termicznego działanie pokarmu oraz aktywności fizycznej, czyli wszystkie elementy
składowe wydatku energetycznego Wzrost zawartości tłuszczu w mięśniach, a także
w wątrobie prowadzi do zwiększenia insulinooporności. W konsekwencji wzrasta
zagrożenie cukrzycą 2 typu, zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo –
naczyniowych, a także nadciśnienia tętniczego. Na zaburzenie bilansu
energetycznego oraz zmiany w masie mięśniowej i tłuszczowej wpływają też zmiany
hormonalne.
Leczenie otyłości lub nadwagi ukierunkowane jest przede wszystkim na
obniżenie nagromadzonej, nadmiernej masy ciała. Pozwala to na zlikwidowanie
zwiększonego ryzyka chorób, które mogą być przez te zaburzenia spowodowane.
Powoduje ustabilizowanie parametrów takich, jak: ciśnienie tętnicze krwi, czy
stężenie glukozy we krwi, a także podnosi jakość życia. Działania lecznicze
prowadzone są na trzech poziomach:
a) zmiana stylu życia, czyli odpowiednio zbilansowana dieta umożliwiająca
redukcję masy ciała oraz ćwiczenia fizyczne dobrane do pacjenta
pozwalające utrzymać wagę i zapobiegające wzrostowi masy ciała;
b) farmakoterapia – stosowane są dwa leki: sibutramina wywołująca uczucie
nasycenia i orlistat, który blokuje trawienie i absorbcję tłuszczów z pokarmu
w świetle jelita;
c) chirurgia bariatryczna – wskazana jest u pacjentów ze skrajną otyłością,
przy BMI > 35 – 40 kg/m2, polega na zmniejszeniu objętości żołądka
i skróceniu pasażu pokarmu w przewodzie pokarmowym.
Leczenie farmakologiczne oraz chirurgiczne u osób starszych jest efektywne,
ale niestety nie pozbawione skutków ubocznych. W przypadku leków są to
powikłania z przewodu pokarmowego, m. in.: wzdęcia, zaparcia, natomiast
w przypadku zabiegu operacyjnego występowanie komplikacji okołooperacyjnych
oraz większa śmiertelność.
Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego bardzo ważne jest
edukowanie i informowanie społeczeństwa, o tym jakie konsekwencje niosą za sobą
niska aktywność fizyczna powiązana z przyjmowaniem zbyt dużej ilości kalorii. 13,14
Niedożywienie u osób starszych.
Nadwaga i otyłość u osób starszych są poważnymi zaburzeniami odżywiania
i są bardzo rozpowszechnione, ale nie są jedynym problem. Powyżej 65. roku życia
występuje jeszcze jedno zaburzenie równowagi żywieniowej. Jest to niedożywienie,
które jest często pomijane i nie rozpoznawane. Definicji niedożywienia jest wiele.

M. Kotwas, A. Mazurek, A. Wrońska, Z. Kmieć, Patogeneza i leczenie otyłości u osób w podeszłym
wieku. Forum Medycyny Rodzinnej. 2006; 2; 5, s. 435-444
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Z. Suchocka, Otyłość – przyczyny i leczenie. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego, AMW. 2003; 1
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Można je określać jako stan odżywienia, w którym niedobór energii i składników
odżywczych powoduje negatywny wpływ na organizm, jego funkcjonowanie oraz
wyniki leczenia. Inna definicja mówi o tym, że niedożywienie jest stanem, który
rozwija się wskutek nadmiernych strat lub niedostatecznego przyswajania substancji
odżywczych, które są potrzebne do utrzymania w zdrowiu tkanek, organów
i narządów. W literaturze obcojęzycznej można spotkać dwa określenia
niedożywienia:
 malnutrition – nieprawidłowy stan odżywienia;
 undernutrition – niedożywienie.15
Epidemiologia niedożywienia u osób starszych.
Dane na temat niedożywienia w grupie osób powyżej 65. roku życia są jedynie
ogólne i przypuszczalne, dlatego że nie opracowano jeszcze tzw. złotego standardu
oceny stanu odżywienia osób w wieku starczym. Szacuje się, że wśród
mieszkańców domów pomocy społecznej, a także pacjentów przebywających
w szpitalach niedożywienie może występować nawet u 60% osób. Bardzo często są
tu zaliczane przypadki niedoborów witaminowych, a w szczególności niedobór
witaminy D i B12. Kolejne badania wykazały, że odsetek osób niedożywionych
(dotyczy to niedożywienia białkowo – kalorycznego) różni się między oddziałami
o różnych specjalnościach. Największy procent, bo aż 43% pacjentów
niedożywionych hospitalizowanych było w oddziale geriatrycznym, następnym
oddziałem była ortopedia (39%), a na końcu oddział chirurgii ogólnej (27%).
Niedożywienie jest więc istotnym problemem, na jego występowanie składa się wiele
złożonych czynników.16
Przyczyny i uwarunkowania niedożywienia w wieku podeszłym.
Za najbardziej podstawową przyczynę niedożywienia uważa się przyjmowanie
mniejszej ilości energii, która zawarta jest w posiłkach w stosunku do tego, ile tej
energii potrzebuje organizm. Zasadniczo wszystkie czynniki, które warunkują
powstawanie tego zaburzenia odżywiania u osób starszych można podzielić na trzy
grupy: zmiany związane z fizjologicznym starzeniem się, uwarunkowania socjalno –
ekonomiczne (socjoekonomiczne) oraz starzenie patologiczne, czyli występujące
schorzenia. Do pierwszej grupy można zaliczyć zmiany inwolucyjne w narządach
zmysłów, zmianę wydzielania hormonów w przewodzie pokarmowym, gorszą
regulację pragnienia i poboru płynów. Osoby powyżej 65. roku życia mają zaburzone
odczuwanie sytości, węch oraz smak, nie są tak sprawne jak wcześniej, co powoduje
mniejszą przyjemność odczuwaną z powodu jedzenia. Na skutek zwolnienia tempa
metabolizmu, a także zmniejszonej aktywności fizycznej osoby starszej, zmniejsza
się także ilość wydatkowanej energii. Przypisać tej grupie można także zaburzenia
połykania. Drugą grupą przyczyn są uwarunkowania socjoekonomiczne. Należą do
nich: izolacja społeczna, utrata pełnionych dotychczas ról społecznych, mały
dochód, związana z tym zła sytuacja materialna. Samotność, okres żałoby, brak
towarzystwa do spożywania posiłków, niechęć do gotowania dla jednej osoby,
a także niedostateczna wiedza osób starszych na temat właściwego żywienia, mogą
P. Jerzak, Problem niedożywienia wśród osób starszych. Pielęgniarska opieka na osobami starszymi.
2011; 15, s. 61-69
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skutkować rozwojem niedożywienia. Jednak najważniejszą przyczyną tego
zaburzenia są choroby i związane z nimi leczenie. Niedożywienie często występuje
w przebiegu chorób przewlekłych, uogólnionych zakażeń, bardzo często
w chorobach nowotworowych. Inne to: schorzenia układu pokarmowego (zaparcia,
biegunki, zespoły złego wchłaniania), choroby układu sercowo – naczyniowego
(nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, miażdżyca), choroby endokrynologiczne
(choroby tarczycy, nadczynność przytarczyc, niedoczynność kory nadnerczy),
schorzenia układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP),
choroby psychiczne (demencja, depresja, jadłowstręt psychiczny – anorexia
nervosa). Do czynników przyczyniających się do niedożywienia przypisać można
leki i ich działania niepożądane. Im więcej człowiek przyjmuje leków, tym większe
jest ryzyko niedożywienia. Źle dobrana przez lekarza dieta oraz brak, złe
oprotezowanie lub zły stan uzębienia, także mogą podnosić ryzyko rozwoju
niedożywienia.17,18
Rodzaje niedożywienia u osób starszych.
Niedożywienie można w prosty sposób podzielić na niedożywienie jakościowe,
co oznacza niedobór składników odżywczych takich, jak: witaminy lub białka, oraz
na niedożywienie ilościowe związane z niedoborem energii. Jednakże najczęściej
spotykanym podziałem jest rozróżnienie na trzy typy: niedożywienie typu marasmus,
kwashiorkor oraz typu mieszanego.
Niedożywienie typu marasmus, inaczej zwane simple starvation,
niedożywieniem prostym, niedożywieniem białkowo – kalorycznym przejawia się
zmniejszeniem masy ciała, które jest spowodowane utratą masy mięśniowej oraz
tkanki tłuszczowej. Poziom albumin w surowicy krwi jest prawidłowy, obniża się
dopiero w późniejszym stadium niedożywienia. Typ ten jest następstwem
długotrwałego, przewlekłego głodzenia, a zarazem jest przyczyną wielu poważnych
powikłań urazu, zabiegu operacyjnego lub ostrej choroby, dlatego ważna jest
poprawa stanu odżywienia pacjenta. W wielu przypadkach udaje się to osiągnąć
przy użyciu diet przemysłowych i właściwie zbilansowanych oraz dostosowanych do
indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli żywienie doustne jest niemożliwe, należy
założyć zgłębnik nosowo – żołądkowy lub żołądkowo – jelitowy (tzw. sondę).
Niedożywienie typu marasmus jest łatwe do rozpoznania, nawet sam pacjent zwraca
uwagę na utratę wagi oraz siły mięśniowej. Występuje ono najczęściej u chorych
przewlekle na schorzenia układu pokarmowego, choroby sercowo – naczyniowe,
układu moczowego oraz na schorzenia nowotworowe.
Niedożywienie typu kwashiorkor, to drugi typ niedożywienia zwany także stress
stravation. Jest to zaburzenie odżywiania, które przebiega z hipoalbuminemią, czyli
obniżonym poziomem ilości albumin w surowicy krwi, a także z zaburzeniami
gospodarki wodno – elektrolitowej, obrzękami oraz zmniejszeniem odporności
komórkowej. Występuje u osób otyłych, z nadwagą lub u osób prawidłowo
odżywionych, u których w wyniku dużego urazu, zabiegu operacyjnego lub ostrej
choroby doszło do nasilenia procesów katabolicznych w organizmie, a nie zostało
pokryte ich zapotrzebowanie energetyczne. Ważne jest to, że nie zmienia się waga
ciała, może nawet wzrosnąć (w związku z zaburzeniami wodno – elektrolitowymi
17
18

Ibidem
Ibidem

446

i obrzękami), co może być powodem częstego i łatwego przeoczenia problemu.
Największe znaczenie diagnostyczne mają w tym wypadku badania laboratoryjne,
a konkretnie poziom stężenia albumin i całkowitej liczby limfocytów we krwi. Pomocą
dla pacjentów z tym typem niedożywienia jest szybko wdrożone kompletne żywienie
pozajelitowe.
Niedożywienie typu mieszanego jest połączeniem dwóch powyżej
przedstawionych typów niedożywienia. Charakteryzuje się ubytkiem masy ciała,
spadkiem stężenia albumin we krwi, zaburzeniami wodno – elektrolitowymi
i spadkiem odporności komórkowej. Może także przebiegać z niedokrwistością.
Występuje u osób z hiperkatabolizmem (ciężki uraz, ostra choroba, zabieg
operacyjny), u których nie jest pokrywane zapotrzebowanie na energię i białko.
Leczenie żywieniowe dostosowane jest do potrzeb i sytuacji klinicznej.
Krańcowym etapem długotrwałego nieleczonego niedożywienia jest cachexia,
czyli wyniszczenie. Jest ona złożonym zespołem metabolicznym związanym
z chorobą przewlekłą, w szczególności nowotworową. Wpływ na powstanie
kacheksji ma także intensywna radioterapia, chemioterapia, czy duże zabiegi
operacyjne. Objawia się utratą apetytu, wagi ciała, a w konsekwencji wychudzeniem,
wyczerpaniem i utratą sił.
Szczególnym przypadkiem niedożywienia jest tzw. niedożywienie szpitalne.
Samo to zaburzenie u pacjentów przyjmowanych do lecznicy jest często
nierozpoznawane, a także nieleczone. Wpływa ono negatywnie na czas pobytu
chorego w szpitalu, zwiększenie częstości występowania powikłań, śmiertelności.
Wzrastają także koszty leczenia. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Są to, m. in.:
niedostateczna wiedza personelu medycznego na temat żywienia, brak współpracy
między grupami pracowników szpitala w zakresie żywienia pacjentów, brak
zainteresowania administracji szpitala żywieniem jako elementem terapii pacjenta
oraz brak wpływu chorych na jakość i organizację żywienia podczas hospitalizacji.
Tak więc, niedożywienie stanowi nie tylko duży problem kliniczny, ale także
organizacyjny.19
Konsekwencje niedożywienia u osób starszych
W następstwie niedożywienia zachodzą różnorodne niekorzystne zmiany
w narządach i układach organizmu starszego człowieka. Te nazywane są
pierwotnymi następstwami niedożywienia. Natomiast wtórne następstwa mają
przełożenie na wyniki leczenia oraz na zwiększenie śmiertelności i kosztów leczenia.
Dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, układu sercowo –
naczyniowego, nerek i układu moczowego, układu pokarmowego, oddechowego,
a także mechanizmów termoregulacji. Pogorszeniu i osłabieniu ulega również
napięcie mięśniowe. Przede wszystkim obserwowany jest spadek masy ciała, który
spowodowany jest ubytkiem masy mięśni, tkanki tłuszczowej i masy narządów
wewnętrznych. Zmiany w układzie krążenia mogą manifestować się pod postacią
ubytku masy mięśniowej serca, spadkiem pojemności minutowej i wyrzutowej serca,
obniżeniem częstości tętna oraz spadkiem ciśnienia tętniczego krwi. Następstwa
dotyczące układu oddechowego to: zanik mięśni oddechowych, co powoduje
znaczne pogorszenie wentylacji i predysponuje do częstszego występowania
19
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zapaleń płuc u osób niedożywionych. Dysfunkcja układu moczowego przejawia się
zmniejszeniem przepływu nerkowego i filtracji w kłębuszkach nerkowych. Przez to
sól i woda nie są prawidłowo wydalane z organizmu, gromadzi się płyn
pozakomórkowy i powstają obrzęki. Duże zmiany dotyczą przewodu pokarmowego.
Dochodzi do osłabienia perystaltyki jelit, zaburzeń trawienia oraz wchłaniania
(związane jest to ze zmniejszonym wydzielaniem soku żołądkowego oraz enzymów
trawiennych). Może dojść do kolonizacji jelita szkodliwą florą bakteryjną. Osłabieniu
ulega układ odpornościowy. Niedostarczanie pożywienia powoduje zanik elementów
układu limfatycznego związanego z układem pokarmowym, co jest główną
przyczyną ubytku odporności. Zaburzeniu ulega też praca mózgu, w szczególności
spowodowanym niedoborami witaminowymi i mineralnymi (wapń, magnez, fosfor).
Częstsze są stany depresyjne, wzrasta uczucie niepokoju, pojawia się apatia,
a także utrata woli wyzdrowienia. Nie tak sprawnie działa termoregulacja, osłabione
zostaje obkurczanie naczyń krwionośnych, zaburza to reakcję i adaptację organizmu
do sytuacji. Ponadto niedożywienie sprzyja złemu i opóźnionemu gojeniu się ran,
występowaniu większej ilości zakażeń. Wydłuża czas hospitalizacji oraz jest
przyczyną większej śmiertelności.20
Leczenie niedożywienia u osób starszych.
Aby zapobiec występowaniu tak dużej ilości groźnych dla organizmu powikłań
bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiedniego sposobu
leczenia. Według wytycznych ESPEN (Europejskiego Towarzystwa Żywienia
Enteralnego i Parenteralnego), celem leczenia żywieniowego u osób po 65 roku
życia jest, oprócz dostarczenia odpowiedniej ilości energii, białka i mikroelementów
oraz poprawy lub utrzymania stanu odżywienia, jest poprawa lub utrzymanie
sprawności i aktywności, poprawa lub utrzymanie jakości życia oraz zmniejszenie
chorobowości i śmiertelności. Postępowanie przy wystąpieniu u osoby w wieku
podeszłym takiego zaburzenia powinno być wieloczynnikowe i obejmować:
a) leczenie przyczynowe;
b) zwiększenie podaży drogą doustną (w przypadku niedożywienia
łagodnego);
c) zastosowanie środków farmakologicznych wzmagających apetyt;
d) żywienie dojelitowe lub pozajelitowe.
Terapia powinna być dobierana indywidualnie do pacjenta i odnosić się do
aktualnego stanu pacjenta i stopnia zaawansowania niedożywienia. Podstawą
leczenia jest leczenie przyczynowe. Skoncentrowanie się na leczeniu zakażeń
i stanów zapalnych, stanów depresyjnych, odstawieniu niepotrzebnych leków
(szczególnie tych, które niekorzystnie wpływają na odżywianie) oraz wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych lub wodno – elektrolitowych, może przynieść pozytywny
skutek. Oczywiście, oprócz stosowanego leczenia przyczynowego, należy
zwiększyć doustne spożycie pokarmów przez chorego. Należy częściej podawać
posiłki, proponować przekąski, dostarczyć potrawy, które pacjent lubi, rozpocząć
suplementację preparatami białkowo – kalorycznymi oraz wielowitaminowymi. Nie
należy zapominać o czynnikach środowiskowych, takich jak: towarzystwo przy
posiłkach, czy atrakcyjność podawanych dań. Potrzebne jest też zalecenie większej
aktywności fizycznej, co spowoduje zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne,
20
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a zarazem umożliwi podaż większej ilości składników odżywczych (białko, witaminy,
minerały). Dodatkowo, jako środek wspomagający, można włączyć do leczenia
preparat wzmagający apetyt (np. octan megestrolu), jednakże należy uważać na
możliwość pojawienia się skutków ubocznych. Gdy niedożywienie jest poważne
i zaawansowane, należy rozpatrzyć rozpoczęcie leczenia dojelitowego. Żywienie
takie prowadzi się za pomocą zgłębnika nosowo – żołądkowego, zgłębnika nosowo
– jelitowego lub drogą przetoki odżywczej (przezskórnej endoskopowej gastrostomii
– PEG, jejunostomii). Przetoki odżywcze stosuje się, gdy przewidywany jest długi
czas żywienia tą drogą. Gdy żywienie drogą dojelitową nie przynosi efektów lub jest
niemożliwe, istnieje możliwość żywienia pozajelitowego (parenteralnego).
W przypadku takiego sposobu, specjalnie przygotowany przez aptekę szpitalną
preparat podaje się w postaci wlewu, najczęściej do wkłucia centralnego.21
Podsumowanie
Stan odżywienia chorego w znacznym stopniu wpływa na jego sprawności
fizyczną oraz samopoczucie. Dlatego tak ważne jest zapobieganie niedoborom
pokarmowym i niedożywieniu u każdego człowieka, a zwłaszcza u osób starszych.
Propagowanie wiedzy na temat przyczyn tego stanu powinno przyczynić się do
wczesnego wykrycia nawet najmniejszych nieprawidłowości w odżywianiu
i wprowadzenia produktów o takim składzie i w takich ilościach, które stopniowo
doprowadzą do poprawy funkcjonowania organizmu. Z kolei wdrożenie
odpowiedniego leczenia zapobiega wystąpieniu wielu niebezpiecznych dla
starszego człowieka powikłań, zwiększa samodzielność, jakość oraz wydłuża życie.
Streszczenie
Odżywianie jest jedną z najważniejszych potrzeb fizjologicznych organizmu.
U osób starszych istnieje ryzyko powstawania zaburzeń w tym procesie. Dochodzi
również do wielu zmian fizjologicznych mogących wpływać m.in. na
zapotrzebowanie energetyczne.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na konsekwencje związanie z jednej strony
z niedoborami składników odżywczych prowadzące do niedożywienia, z drugiej
strony na otyłość warunkującą rozwój powikłań. To z powodu coraz częściej
występującego niedożywienia większa uwaga została skupiona właśnie na tym
zaburzeniu. Praca ukazuje przyczyny, opisuje rodzaje oraz przedstawia
konsekwencje niedożywienia. Pozwala zrozumieć istotę prowadzenia prawidłowej
opieki w zakresie odżywiania nad pacjentem starszym.
Słowa klucze: człowiek starszy, niedożywienie, pielęgniarka
Summary
Nutrition is one of the most important physiological needs of every organism.
There is a risk of possible disorders of this process at elderly people. Moreover,
a number of physiological changes take place which may influence, among others,
caloric needs.
The aim of this work is, on one hand, to pay attention to consequences
connected with nutritient deficiency which may lead to undernourishment, while on
the other hand, to obesity and the course of complications. Due to more frequent
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cases of undernourishment greater attention was focused on this disorder. The work
shows causes, describes types as well presents consequences of
undernourishment. It lets understand the importance of proper nutritonal
care of the elderly patient.
Key words: the elderly, undernourishment
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PŁODOWEGO ORAZ NARAŻENIA PŁODU NA EKSPOZYCJĘ ALKOHOLU

Wprowadzenie
Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS-Fetal Alcohol Syndrome), są to zaburzenia
u rozwijającego się płodu, pod wpływem narażenia go na działanie alkoholu. 1
Pełnoobjawowy FAS charakteryzuje się trzema nieprawidłowościami u dzieci,
tj.: dysmorfiami twarzy, opóźnieniami wzrostu i nieprawidłowościami w ośrodkowym
układzie nerwowym (OUN). Jest to zespół nieprawidłowości, który może wystąpić
u niektórych dzieci matek spożywających alkohol. 2
Istnieje pogląd, że dzięki tak zwanej barierze łożyskowej dziecko w łonie matki
chronione jest przed szkodliwym wpływem wielu czynników toksycznych i zarazków.
Niestety, alkohol bez problemu przenika przez łożysko do krwioobiegu dziecka. Po
około 40 minutach od momentu spożycia przez matkę alkoholu jego stężenie u płodu
jest zbliżone do stężenia alkoholu we krwi matki. Alkohol może mieć negatywny
wpływ na wszystkie komórki i narządy, ale najbardziej na jego działanie narażony
jest mózg. Już w bardzo wczesnym okresie ciąży może on zostać trwale
uszkodzony. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem teratogennym,
który uszkadza bardziej niż jakikolwiek narkotyk.3
Teratogenami nazywa się różnorodne czynniki najczęściej pochodzenia
środowiskowego, które mogą powodować trwałe zaburzenia budowy lub czynności
organizmu, jeśli narażenie na ich oddziaływanie wystąpi w okresie życia
embrionalnego albo płodowego. Mogą to być czynniki środowiskowe, substancje
farmakologiczne, środki psychoaktywne czy zatrucia zawodowe.
Pierwsze dwa tygodnie po zapłodnieniu uważa się za względnie bezpieczne,
ponieważ w tym okresie zarodek zbudowany jest z niewielu komórek. W tym okresie
po zadziałaniu czynnika teratogennego występuje samo naprawa uszkodzeń albo
śmierć zarodka. Do dziesiątego tygodnia wszystkie struktury embrionu są
ukształtowane, dlatego późniejsza ekspozycja na teratogen jest mniej groźna.
Opisywane są jednak w tym późniejszym okresie ekspozycji przypadki
występowania dysrupcji, zaburzeń rozwoju i dojrzewania tkanek, co prowadzić może
do upośledzenia rozwoju płodu oraz zaburzeń funkcji ośrodkowego układu
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nerwowego. Wrażliwość na działanie czynników teratogennych jest osobniczo
zróżnicowana i zależy od potencjału genetycznego matki i płodu. Narażenie na
działanie jednoczasowe różnych czynników teratogennych może powodować inne
zespoły wad i zaburzeń niż narażenie na działanie tych czynników osobno.
Teratogeny rzadko wywołują wystąpienie jednej wady lub zaburzenia, najczęściej
prowadzą do wystąpienia zespołów wad wrodzonych. Używki i środki
psychoaktywne są zaliczane do teratogenów, które oddziaływują negatywnie nie
tylko na zdrowie matki, ale również na rozwój embrionu i płodu.
Spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży niesie duże ryzyko. Nawet
niewielkie, ale codzienne spożywanie alkoholu, szczególnie w pierwszych
tygodniach ciąży, może przyczynić się do występowania szeregu chorób i zaburzeń
rozwojowych u matki i płodu. Obecnie uważa się, że każda ilość alkoholu może
powodować wady wrodzone. Istotne znaczenie ma również czas, w którym działał
czynnik teratogenny. Ma on istotny wpływ na wywołanie wad wrodzonych, ponieważ
morfogeneza przebiega w okresie między ósmym a dwunastym tygodniem ciąży.
Dlatego większość zaburzeń budowy tkankowej wywołujących wady wrodzone
występują przed dwunastym tygodniem ciąży.
Średnia częstość zachorowań z powodu FAS wynosi 1-2 na 1000 noworodków.
Zespół pojawia się średnio, co u trzeciego dziecka matek nadużywających alkohol,
pijących więcej niż 4-6 kieliszków alkoholu dziennie. Uważa się, że co piąte dziecko,
u którego występuje łagodne i umiarkowane upośledzenie umysłowe, jest obciążone
wadami w następstwie picia alkoholu przez matkę w okresie rozwoju
wewnątrzmacicznego.4
Z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA) wynika, że około 30% polskich kobiet w czasie ciąży spożywa alkohol.
Dotychczas nie określono minimalnej dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla
dziecka. FAS nie jest wynikiem uzależnienia płodu od alkoholu, nie pojawia się
w trakcie porodu, ani też wkrótce po nim. Zespół FAS jest skutkiem przyjmowania
alkoholu przez ciężarną, jest efektem działania alkoholu na płód. W trakcie całej
ciąży może dojść do różnorodnych uszkodzeń, jednak najbardziej narażony jest
układ nerwowy, który powstaje na samym początku i rozwija się przez całą ciążę. 5
FAS należy do zaburzenia rozwojowego wynikającego z działania alkoholu
etylowego, które ogólnie nazywają się Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu –
FASD. Do zaburzeń FASD należą jeszcze inne zaburzenia: FAE – Fetal Alcohol
Effect – Alkoholowy Efekt Płodowy. FAE jest odmianą FAS-u. Różni się brakiem
charakterystycznych cech fizycznych tego zespołu. U dzieci z zespołem FAE nie
obserwuje się zewnętrznych deformacji. PFAS – Partial Fetal Alcohol Syndrome –
Częściowy Zespół Alkoholowy Płodu. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem
tylko niektórych objawów FAS-u. ARBD – Alcohol Related Birth Defects –
Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy. ARND – Alcohol Related Neurodevelopment
Disorders – Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego. Są to zaburzenia
neurologiczne związane z działaniem alkoholu. Uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, które przejawia się problemami w nauce, słabą koncentracją,
zachowaniem nieakceptowalnym społecznie. FARC – Fetal Alcohol Realated
I. Kowalewski, Prenatalny rozwój dziecka w świetle teratogennego działania alkoholu na rozwijający się
płód (w:) M. Banach (red.): Alkoholowy zespół płodu: teoria, diagnoza, praktyka. Kraków 2011,
s. 137-146
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Conditions – Poalkoholowe Środowisko dla Rozwoju Płodu. Spośród wszystkich
zaburzeń rozwojowych wynikających z działania alkoholu, pełnoobjawowy FAS
występuje w 10%.6
FAS według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 jest jednostką chorobową obejmującą zaburzenia u dzieci w wyniku spożycia
przez ciężarną matkę alkoholu. Ta jednostka chorobowa widnieje w klasyfikacji ICD10 o kodzie Q86.7
U osób z FAS rozróżniamy dwa typy zaburzeń. Należą do nich zaburzenia
pierwotne i zaburzenia wtórne. Pierwotne to takie, z którymi dziecko rodzi się
i stanowią istotę uszkodzenia mózgu. Zaburzenia wtórne to takie, które rozwijają się
przez całe życie. Zaburzeniom wtórnym można zapobiec poprzez właściwą opiekę
nad dziećmi.8 Dzieci, u których występuje pełnoobjawowy FAS charakteryzują się
trzema kategoriami nieprawidłowości. Występują anomalie w budowie twarzy.
U dzieci stwierdza się: wąskie czoło, skrócone szpary powiekowe, szeroko
rozstawione oczy, opadające powieki, spłaszczony środek twarzy, krótki zadarty
nos, duże lub źle ukształtowane uszy, brak rynienki podnosowej, brak czerwieni
wargowej, mały spiczasty podbródek. Stwierdza się ponadto opóźniony rozwój
fizyczny w okresie prenatalnym oraz po porodzie. Dzieci rodzą się z niską wagą
urodzeniową, małą głową. W okresie poporodowym obserwuje się niski wzrost
i wagę w stosunku do wieku.
Objawy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, to
zaburzenia małej i dużej motoryki. Zaburzenia w motoryce dużej charakteryzują się
brakiem koordynacji ruchowej, oraz problemami z utrzymaniem równowagi.
Natomiast zaburzenia w motoryce małej przejawiają się brakiem wykonywania
złożonych ruchów rąk.
U dzieci z zespołem FAS zaburzenia sensoryczne przejawiają się problemami
związanymi z poczuciem własnego ciała w przestrzeni, rozumieniem kierunków,
położeniem kończyn dolnych i górnych. Ponadto dzieci mają problemy
z odczuwaniem bodźców, tj. głód, ból, pragnienie. Występują nieprawidłowe
odczucia wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Dzieci mają problem z utrzymaniem
uwagi, słabą kontrolą impulsów oraz problem z pamięcią operacyjną, z adaptacją,
są nadaktywne. Występuje u nich deficyt pamięci i uwagi. Dzieci mają problem
z gromadzeniem danych i ich wykorzystywaniem, z zapamiętywaniem, problemy
z tworzeniem skojarzeń. Występuje nieprawidłowa percepcja wzrokowa. Występują
problemy związane z planowaniem działań i wykonywaniem decyzji. Mają trudności
z oceną własnych potrzeb i podjęcia działań służących ich realizacji.
Osoby z zespołem FAS mają problem z samooceną. U małych dzieci widoczny
jest opóźniony rozwój mowy. U dzieci starszych obserwuje się brak zdolności
komunikacyjnych w grupie rówieśniczej, problemy z rozumieniem metafor, żartów.
Występuje dosłowne rozumienie pojęć, trudności w kontaktach z powodu nie
rozpoznawania mimiki, gestów. U dzieci obciążonych FAS-em występują problemy
w reakcji z matką związane z przywiązaniem. Zaburzenia sensoryczne związane
z regulacją zachowań i reakcją na bodźce. Obserwuje się labilność emocjonalną,
J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód (w:) M. Banach (red.):
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zaburzenia afektywne, płaczliwość oraz ataki paniki. Dzieci z FAS-em mają
problemy z dostosowaniem się do obowiązujących norm społecznych. Mają kłopoty
z przewidywaniem konsekwencji własnych zachowań, ponieważ ich nie potrafią
przeanalizować.9
Zaburzenia wtórne występują po urodzeniu i można je zmniejszyć lub poprawić
po zastosowaniu odpowiednich interwencji. W jednym z badań na próbie 415 osób
z FAS/FAE stwierdzono, że 90% miało problemy ze zdrowiem psychicznym – 61%
dzieci i młodzieży miało problemy z pamięcią, a dorośli mieli zaburzenia depresyjne.
60% młodzieży i dorosłych było zawieszonych w obowiązkach ucznia lub byli
usunięci ze szkoły. Ta grupa miała problemy z nauką i zachowaniem. 14% nie
ukończyło szkoły. 70% dzieci, młodzieży i dorosłych cierpiało na deficyt uwagi.
Problemy z zachowaniem przejawiały się konfliktami z kolegami i przeszkadzaniem
podczas zajęć w szkole. 60% młodzieży i dorosłych oraz 14% dzieci miało problemy
z władzami publicznymi lub byli osadzeni w więzieniu, poddani ograniczeniu
wolności w postaci zastosowania przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. 60%
dzieci znalazło się w ośrodkach resocjalizacyjnych, a 40% w ośrodkach
wychowawczych. Do najczęstszych wykroczeń należały kradzieże. Problematyka ta
dotyczy dzieci powyżej 12 roku życia. Problemy z prawem pokrywały się
z porzucaniem nauki. Osoby z FAS przebywały także w więzieniu (32-42%),
w szpitalach psychiatrycznych (20-28%) czy placówkach odwykowych (12-20%). Na
podstawie badań stwierdzono również, że około 50% osób powyżej 12 roku życia
prezentowało nieprawidłowe zachowania seksualne. 10
Cel badań
Głównym celem podjętych badań była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat
Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz narażenia płodu na ekspozycję alkoholu,
a także ustalenie czy wybrane zmienne niezależne różnicują ten poziom.
Materiał i metody
Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania prowadzono od lutego do maja 2014 roku,
w którym uczestniczyły 93 kobiety (ciężarne i położnice) przebywające
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dobór respondentek był celowy,
a udział w badaniu dobrowolny. Kobiety ciężarne i położnice wyraziły pisemną zgodę
na przeprowadzenie projektu badawczego po uprzednim udzieleniu pełnej informacji
o celu badania. Respondentki były w dobrym stanie fizycznym i psychicznym
umożliwiającym samodzielne wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego, a narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oparty na literaturze
przedmiotu. Kwestionariusz zawierał 5 pytań metryczkowych, dotyczących danych
socjodemograficznych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, aktywność
zawodowa, stan cywilny,) a pozostałe 21 pytań to pytania zamknięte, filtrujące

T. Jadczak-Szumiło, Neurologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Warszawa 2008,
s.19-20
10
M. Janas-Kozik, Poalkoholowe spectrum zaburzeń rozwojowych (FASD). Zaburzenia (objawy) wtórne
(w:) M. Klecka, M. Janas-Kozik M. (red.): Dziecko z FASD rozpoznania różnicowe i podstawy terapii.
Warszawa 2009, s. 33-37
9
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dotyczące spożycia alkoholu w ciąży oraz wiedzy na temat narażenia płodu na
ekspozycję alkoholu.
Wiek badanej próby kobiet mieścił się w przedziale wiekowym: 18-41 lat,
ze średnią równą 29,1 lat. Zdecydowana większość respondentek była
z wykształceniem wyższym (62,4%). Co czwarta badana była z wykształceniem
średnim (23,7%), co dziesiąta badana z wykształceniem zawodowym (10,7%).
W badanej próbie najmniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształceniem
podstawowym (3,2%). Większość respondentek mieszkała w mieście, bo aż 2/3
ankietowanych (67,7%). Ze środowiska wiejskiego było 1/3 badanych (32,3%).
Największą liczbę badanych stanowiły kobiety aktywne zawodowo, bo aż 4/5
badanych (79,6%) ponadto, co dziesiąta respondentka była bezrobotna (12,9%).
Zdecydowaną mniejszość stanowiły studentki (5,4%) i rencistki (2,1%). Wśród 93
badanych respondentek największą grupę stanowiły mężatki (71%). Co piąta
respondentka była w związku nieformalnym (19,3%), co dziesiąta badana była
panną (8,6%). Najmniejszą grupę badanych stanowiły osoby rozwiedzione, bo tylko
1 respondentka.
Z danych ankietowania wynika, że 94,6% kobiet nie spożywało alkoholu
w ciąży. Jednak 5 kobiet (5,4%) przyznało się do spożycia alkoholu podczas ciąży.
100% ankietowanych potwierdziło, że spożycie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój
płodu. Tylko 45,2% ankietowanych podała, że była ostrzegana przez lekarza przed
negatywnymi skutkami spożycia alkoholu w ciąży. Pozostałym 51 kobietom (54,8%)
nikt nie mówił o negatywnych skutkach spożycia alkoholu w ciąży. 66 kobiet (71%)
spotkało się z opinią, że kieliszek wina ma dobroczynny wpływ na zdrowie matki.
Najczęstszym źródłem podawania takiej informacji byli znajomi (63,9%) i media
(19,8%). Blisko połowa 42 (45,2%) respondentek przyznała, że w czasie ciąży
proponowano jej alkohol. 43 respondentki (46,2%) widziały ciężarną spożywającą
alkohol. Aż 70 respondentek (75,3%) deklaruje, że słyszała kiedyś o FAS, ale tylko
51 ankietowanych (54,8%) znała pojęcie FAS. Jedna czwarta badanych (24,73%)
uważała, że FAS jest uleczalny. Natomiast na zadane pytania dotyczące objawów
FAS, aż 80,24% podała właściwe odpowiedzi, a pozostałe 19,75% błędne
odpowiedzi. 75 respondentek (80,65%) wiedziało, że stężenie spożytego alkoholu
jest takie samo we krwi dziecka, jak u jego matki. 69 respondentek (74,2%) była
świadoma, że płód jest narażony na wpływ alkoholu przez całą ciąże. Prawie 3/4
respondentek (73,1%) uważało, że kobiety w ciąży są niewystarczająco
informowane o negatywnych skutkach spożycia alkoholu na przebieg ciąży i rozwój
płodu. Szczegółowe dane kwestionariusza ankiety przedstawia tabela 1.
Tabela nr 1: dane kwestionariusza ankiety własnej (n=93)
L.p.

tak

nie

1

Ile kobiet spożywało w ciąży alkohol?

5 (5,4%)

88 (94,6%)

2

Czy spożycie alkoholu w ciąży ma wpływ na
rozwój płodu?

93 (100%)

0

3

Czy była ostrzegana przez lekarza przed
negatywnymi skutkami spożycia alkoholu
w ciąży?

42 (45,2%)

51 (54,8%)

4

Czy spotkała się z opinią, że kieliszek wina ma
dobroczynny wpływ na zdrowie matki?

66 (71%)

27 (29%)

%
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5

Czy zdarzyło się, że w czasie ciąży ktoś
proponował alkohol?

42 (45,2%)

51 (54,8%)

6

Czy widziała ciężarną spożywającą alkohol?

43 (46,2%)

50 (53,8%)

7

Czy słyszała kiedyś o FAS?

70 (75,3%)

22 (24,7%)

1*

8

Czy wie co to jest FAS?

51 (54,8%)

39 (45,2%)

2*, 1ab

9

Czy FAS jest uleczalny?

23 (24,73%)

63 (67,74%)

7*(7,5%) nie
dodawać

10

Czy w zespole FAS występują zaburzenia
wzrostu?

72 (77,4%)

12 (22,6%)

9*

11

Czy dzieci z FAS mają problemy z nauką?

82 (88,2%)

6 (11,8%)

5*

12

Czy w zespole FAS występują zaburzenia
zmysłów: tj. słuchu, węchu, wzroku?

77 (82,8%)

8 (17,2%)

8*

13

Czy w zespole FAS występuje nadpobudliwość?

79 (84,9%)

7 (15,1%)

7*

14

Czy dla dzieci urodzonych z zespołem FAS
cechą charakterystyczną jest zniekształcenie
twarzoczaszki?

57 (61,3%)

25 (38,7%)

11*

15

Czy dzieci, które były w czasie ciąży narażone
na wpływ alkoholu mogą mieć skłonność do
uzależnień?

84 (90,3%)

7 (9,7%)

2*

16

Czy dzieci narażone na alkohol w ciąży mogą
mieć skłonności do zachowań samobójczych?

62 (66,7%)

20 (33,3%)

11*

17

Czy dzieci, które były w czasie ciąży narażone
na wpływ alkoholu mogą mieć problemy
społeczne?

84 (90,3%)

8 (9,7%)

1*

18

Czy wg Pani kobiety w ciąży są wystarczająco
informowane o skutkach spożycia alkoholu na
przebieg ciąży i rozwój płodu?

25 (26,9%)

68 (73,1%)

media

ulotki

znajomi

Piel/
Poł.

lekarz

Zaw.
med

N

6
(6,8%)

55
(63,9%)

4 (4,7%)

3
(3,5%)

1
(1,2%)

23
(24,7%)

Czy alkohol spożyty przez
a-2
b-8
ciężarna przedostaje się do (2,15%) (8,60%)
płodu?

c-75
(80,65%)

d-8
(8,60%)

c-0

d-69
(74,2%)

A,d-3
(3,2%)

N-1
(1,1%)

Gdzie spotkała się z opinią,
17
że kieliszek wina ma
(19,8%)
dobroczynny wpływ na
zdrowie matki?**Odp.
75.3% spotkało się z opinią

Kiedy płód jest narażony
najbardziej na wpływ
alkoholu?**

a-18
(19,3%)

b-2
(2,2%)

Źródło: badanie własne

* powstrzymało się od głosu. W pytaniu 10-17 brak odpowiedzi jest
równoznaczna z brakiem wiedzy (N)
**w tym pytaniu kobiety udzielały więcej niż jedną odpowiedź
N- nie wiem, brak odpowiedzi.
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Obliczenia statystyczne wykonano w programie IBM SPSS 22. Do oceny
poziomu wiedzy na temat FAS i narażenia płodu na ekspozycję alkoholu
wykorzystano test Chi-kwadrat, obliczono podstawowe parametry statystyczne
(mediana, dominanta, minimum, maksimum, średnia arytmetyczna). W celu
ustalenia zmiennych niezależnych, które różnicują poziom wiedzy na temat FAS
i narażenie płodu na ekspozycję alkoholu obliczono podstawowe parametry
statystyczne z podziałem na badane podgrupy. Dla porównania 3 lub więcej grup
wykonano testy Kruskala-Wallisa, dla porównania 2 grup wykonano testy MannaWhitneya. Do wszystkich testów statystycznych jako poziom istotności statystycznej
przyjęto p<0,05.
Wyniki badań
Oceniając poziom wiedzy kobiet na temat FAS ustalono, że za każdą
prawidłową odpowiedź respondentki otrzymały 1 punkt, za odpowiedź
nieprawidłową 0 punktów. W wyniku ankietowania stwierdzono, że 26,9% kobiet
uzyskało po 0 punktów, 25,8% kobiet uzyskało po 1 punkcie, a 47,3% badanych
otrzymało po 2 punkty. Ogółem średnia ilość punktów nieprawidłowych odpowiedzi
stanowiła 26,9%, a prawidłowych odpowiedzi – 52,7%.
Tabela nr 2: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat FAS
częstość

procent

procent
ważnych

procent
skumulowany

0

25

26,9

26,9

26,9

1

24

25,8

25,8

52,7

2

44

47,3

47,3

100

ogółem

93

100

100

ważne

Źródło: badanie własne
Dla oceny istotności statystycznej użyto Testu chi-kwadrat, co prezentują tabela
nr 3 i 4.
Tabela nr 3: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat FAS
Wiedza – FAS
Obserwowane N

Oczekiwane N

Reszty

0

25

31,0

-6,0

1

24

31,0

-7,0

2

44

31,0

13,0

Ogółem

93

Źródło: badanie własne
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Tabela nr 4: statystyki testu
FAS
Chi-kwadrat

8,194a

df

2

Istotność asymptotyczna

,017

Istotna statystycznie większość badanych uzyskała 1 lub 2 punkty (p=0,017).
Mimo tego zwraca uwagę fakt, że 25 badanych kobiet uzyskało 0 punktów.
0 komórek (0,0%) ma liczebność oczekiwaną mniejszą od 5. Minimalna liczebność
oczekiwana w komórce wynosi 31,0. Należy więc wnioskować, że poziom wiedzy
kobiet na temat FAS był średni.
Dla oceny poziomu wiedzy kobiet na temat narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu obliczono podstawowe parametry statystyczne (mediana, dominanta,
minimum, maksimum, średnia arytmetyczna). Do oceny poziomu wiedzy na temat
narażenia płodu na ekspozycję alkoholu analizowanych było 10 wybranych pytań:
 Czy Pani zdaniem alkohol spożyty przez ciężarną przedostaje się do płodu?
 Czy płód jest narażony najbardziej na wpływ alkoholu?
 Czy w zespole FAS występuje zaburzenie wzrostu?
 Czy dzieci obciążone zespołem FAS mają trudności w uczeniu się?
 Czy w zespole FAS występują zaburzenia zmysłów, tj. słuchu, węchu,
wzroku?
 Czy w zespole FAS występuje nadpobudliwość?
 Czy dla dzieci urodzonych z zespołem FAS cechą charakterystyczną jest
zniekształcenie twarzoczaszki?
 Czy dzieci, które były w czasie ciąży narażone na wpływ alkoholu mogą mieć
skłonność do uzależnień?
 Czy dzieci narażone na alkohol w ciąży mogą mieć skłonności do zachowań
samobójczych?
 Czy dzieci, które były w czasie ciąży narażone na wpływ alkoholu mogą mieć
problemy społeczne?
Za każde z pytań prawidłowej odpowiedzi kobiety otrzymały 1 punkt. Za każdą
odpowiedź nieprawidłową respondentki otrzymały 0 punktów. Najwyższa ilość
punktów wynosiła 10, a minimalna ilość uzyskanych punktów wynosiła 1. Natomiast
przeciętna wartość uzyskanych punktów wynosiła 9, a ogółem średnia wynosiła
7,96, co ilustruje tabela 5.
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Tabela nr 5: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu

N

ważne

93

braki danych

0

Średnia

7,96

Mediana

9,00

Dominanta

10

Minimum

1

Maksimum

10

Źródło: badanie własne

Szczegółowe dane ankietowania odnośnie poziomu wiedzy na temat narażenia
płodu na ekspozycję alkoholu prezentuje tabela 6.
Tabela nr 6: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu

Ważne

Częstość

Procent

procent
ważnych

procent
skumulowany

1

2

2,2

2,2

2,2

2

3

3,2

3,2

5,4

3

1

1,1

1,1

6,5

4

4

4,3

4,3

10,8

5

4

4,3

4,3

15,1

6

4

4,3

4,3

19,4

7

10

10,8

10,8

30,1

8

15

16,1

16,1

46,2

9

21

22,6

22,6

68,8

10

29

31,2

31,2

100,0

Ogółem

93

100,0

100,0

Źródło: badanie własne
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Dla oceny istotności statystycznej użyto Testu chi-kwadrat, co prezentuje tabela
nr 7.
Tabela nr 7: statystyki testu

Wiedza – ekspozycja na alkohol

Chi-kwadrat

86,462a

df

9

Istotność asymptotyczna

,023

Źródło: badanie własne

Istotna statystycznie większość badanych kobiet uzyskała 5 lub 6 punktów
(p=0,023).
a. 0 komórek (0,0%) ma liczebność oczekiwaną mniejszą od 5. Minimalna
liczebność oczekiwana w komórce wynosi 9,3. Należy więc wnioskować, że
poziom wiedzy na temat narażenia płodu na ekspozycję alkoholu jest średni.
W pracy dokonano także ustalenia czy wybrane zmienne socjodemograficzne
różnicują poziom wiedzy kobiet na temat FAS i narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu.
Porównanie wartości średnich poziomu wiedzy na temat FAS ze względu
na czynniki socjodemograficzne.
W wyniku analizy statystycznej wykazano, że wyższy poziom wiedzy prezentują
kobiety młodsze (≤27 lat), ale nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności
(p=0,262) – tabela 8.
Tabela nr 8: porównanie wartości średnich poziomu wiedzy kobiet ze względu na wiek
Wiek (przedziały)

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

<= 27

2,00

0

2

1,39

31

28-32

1,50

0

2

1,21

34

33+

1,00

0

2

1,00

28

Ogółem

1,00

0

2

1,20

93

Źródło: badanie własne

Porównując wartości średnie poziomu wiedzy ze względu na wykształcenie
stwierdzono, że wyższy poziom wiedzy prezentują respondentki z wykształceniem
podstawowym, jednak była to różnica nieistotna statystycznie (p=0,168). Dane
ankietowania ilustruje tabela 9.
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Tabela nr 9: porównanie wartości średnich poziomu wiedzy kobiet ze względu na
wykształcenie
Wykształcenie

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

podstawowe

2,00

1

2

1,67

3

zawodowe

1,00

0

2

,67

9

średnie

2,00

0

2

1,23

22

wyższe

1,00

0

2

1,25

59

Ogółem

1,00

0

2

1,20

93

Źródło: badanie własne

Porównując wartości średnie poziomu wiedzy kobiet ze względu na stan cywilny
wykazano, że wyższy poziom wiedzy prezentują respondentki będące w związku
partnerskim, ale nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności (p=0,339),
co ilustrują wyniki testowania w tabeli 10.
Tabela nr 10: porównanie wartości średnich poziomu wiedzy kobiet ze względu na stan
cywilny
Stan cywilny

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

panna

,50

0

2

,88

8

mężatka

1,00

0

2

1,17

66

związek partnerski

2,00

1

2

1,53

17

rozwiedziona/wdowa

1,00

1

1

1,00

2

Ogółem

1,00

0

2

1,20

93

Źródło: badanie własne

W wyniku analizy statystycznej stwierdzono, że wyższy poziom wiedzy
prezentują kobiety mieszkające w mieście, jednak była to różnica nieznamienna
statystycznie (p=0,729), co ilustrują wyniki testowania w tabeli 11.
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Tabela nr 11: porównanie wartości średnich poziomu wiedzy kobiet ze względu na
miejsce zamieszkania
Miejsce zamieszkania

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

miasto

1,00

0

2

1,22

63

wieś

1,00

0

2

1,17

30

Ogółem

1,00

0

2

1,20

93

Źródło: badanie własne

Porównanie wartości średnich poziomu wiedzy na temat narażenia płodu
na ekspozycję alkoholu ze względu na czynniki socjodemograficzne.
Porównując wartości średnie poziomu wiedzy kobiet ze względu na wiek
stwierdzono, że wyższy poziom prezentują kobiety w średniej grupie wiekowej
28-32 lata, ale nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności (p=0,286),
co ilustrują wyniki testowania w tabeli 12.
Tabela nr 12: porównanie wartości średnich poziomów wiedzy kobiet ze względu na
wiek
Wiek (przedziały)

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

<= 27

8,00

1

10

7,68

31

28-32

9,00

2

10

8,32

34

33+

8,00

2

10

7,82

28

Ogółem

9,00

1

10

7,96

93

Źródło: badanie własne

Porównując poziom wiedzy kobiet w grupach wykształcenia wykazano, że
wyższy poziom prezentują kobiety z wykształceniem wyższym na granicy istotności
statystycznej (p=0,05) – tabela 13.
Tabela nr 13: porównanie wartości średnich poziomów wiedzy kobiet ze względu na
wykształcenie
Wykształcenie

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

podstawowe

8,00

6

10

8,00

3

zawodowe

7,00

2

10

5,89

9

średnie

9,00

1

10

7,45

22

463

wyższe

9,00

1

10

8,46

59

Ogółem

9,00

1

10

7,96

93

Źródło: badanie własne

Mężatki wykazują wyższy poziom wiedzy na temat narażenia płodu na
ekspozycję alkoholu, ale nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności (p=0,236),
co ilustruje tabela 14.
Tabela nr 14: porównanie
ze względu na stan cywilny

wartości

średnich

poziomów

wiedzy

kobiet

Stan cywilny

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

panna

8,00

6

10

7,88

8

mężatka

9,00

1

10

8,15

66

związek partnerski

8,00

1

10

7,41

17

rozwiedziona/wdow
a

6,50

4

9

6,50

2

Ogółem

9,00

1

10

7,96

93

Źródło: badanie własne

Porównując wartości średnie poziomu wiedzy kobiet w grupach miejsca
zamieszkania (miasto, wieś) stwierdzono średnią wyższą u kobiet zamieszkujących
wieś (8,17 vs 7,86), jednak była to różnica nieistotna statystycznie (p=0,705) – tabela
15.
Tabela nr 15: porównanie wartości średnich poziomów wiedzy kobiet ze względu na
miejsce zamieszkania
Miejsce
zamieszkania

Mediana

Minimum

Maksimum

Średnia

N

miasto

9,00

1

10

7,86

63

wieś

9,00

3

10

8,17

30

Ogółem

9,00

1

10

7,96

93

Źródło: badanie własne

Podsumowanie
Kobiety posiadają średni poziom wiedzy na temat FAS i narażenia płodu na
ekspozycję alkoholu. 100% badanych kobiet deklaruje, że spożycie alkoholu w ciąży
ma negatywny wpływ na rozwój płodu. Łożysko kobiety w pełni przepuszcza alkohol
do krwiobiegu dziecka. Już po około 40 do 60 minutach poziom alkoholu we krwi
dziecka jest taki sam jak we krwi matki. Dziecko rozwijające się w macicy ma jeszcze
nie w pełni dojrzałą wątrobę i nie jest w stanie szybko wyeliminować toksyn, dlatego
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jest dłużej narażone na ich działanie. Stopień oddziaływania alkoholu na płód jest
dalej kontrowersyjny i brak dowodów na istnienie bezpiecznej dawki alkoholu, którą
można spożywać w ciąży. 11
W pracy Szychty i współpracowników dokonano przeglądu literatury na temat
negatywnego wpływu spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne na płód. Matki
pomimo przekonania, że są świadome możliwych konsekwencji picia alkoholu
w okresie ciąży, decydują się na stosowanie tych używek. Za kryterium nadużywania
alkoholu przyjęto 5 lub więcej drinków na jedną okazję. Wyjątkiem jest badanie
w Szwajcarii, gdzie 4 drinki i więcej uznano za nadużycie. Brazylijskie ciężarne
w 40% spożywają etanol, a od 7% do 23% spośród nich nadużywa go. Wśród
francuskich ciężarnych ponad 52% kobiet przynajmniej raz w ciąży spożywa alkohol,
a 13,7% nadużywa go. Rosyjskie badanie wykazało, że 66,6% kobiet ciężarnych pije
alkohol w ten sam sposób jak przed ciążą, ale żadna z kobiet nie nadużywa alkoholu.
Częściej konsumującymi alkohol są kobiety mające wykształcenie inne niż wyższe
żyjące bez partnera, palące tytoń i/lub zażywające substancje psychoaktywne. 12
W badaniach Gebuzy i współpracowników 4% kobiet ciężarnych przyznało się do
spożycia alkoholu okazjonalnie, będąc w ciąży. 13 Również wyniki badań własnych
pokazują, że 5,4% kobiet spożywało alkohol w ciąży. Badania przeprowadzone
w Sopockiej Pracowni Badań Społecznych w 2005 r. na próbie 1038 kobiet w wieku
18-40 lat wykazało, że co trzecia badana piła alkohol w ciąży. 14 Wyniki badań
Wierzejskiej i współpracowników pokazują, że w ostatnim roku przed zajściem
w ciążę 73,9% kobiet zadeklarowało spożywanie alkoholu. 48% z nich wykluczyło
alkohol z diety po zajściu w ciążę, a 52% nadal spożywało alkohol z różną
częstotliwością. Ogółem w czasie ciąży 38,5% kobiet zadeklarowało spożywanie
alkoholu, ale większość z nich piła alkohol wyłącznie sporadycznie. Niewielki
odsetek kobiet piło alkohol regularnie, z częstością 1-2 razy w tygodniu. Ilość
napojów alkoholowych wypijanych w ciągu tygodnia wynosiła: 1-2 piwa, 1-3 lampki
wina, 1-2 drinki. Żadna z kobiet nie zadeklarowała codziennego picia alkoholu
podczas ciąży. Badaniami objęto 509 kobiet w latach 2005-2007.15 Według Godali
i wsp. 44,14% kobiet przyznała, że w czasie ciąży spożywała alkohol. Spośród
pijących w trakcie ciąży alkohol (49 osób), 25 respondentek sięgała po wino, 16
wybierała piwo, a 8 respondentek przyznało się do spożywania mocnych alkoholi.16
Dokonując analizy poziomu wiedzy kobiet na temat FAS i narażenia płodu na
ekspozycje alkoholu ze względu na zmienne socjodemograficzne nie wykazano
znamiennej statystycznie różnicy. Jednak najwyższy poziom wiedzy kobiet na temat
FAS uzyskała grupa wiekowa poniżej lub 27 lat, natomiast najwyższy poziom wiedzy
na temat narażenia płodu na ekspozycję alkoholu uzyskała grupa wiekowa kobiet
między 28-32 rokiem życia. Literatura donosi, że kobiety, które spożywają alkohol
W. Szychta, M. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży
– przegląd badań (w:) „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2008,1(6), s. 309-313
12
Ibidem, s. 309-313
13
G. Gebuza, M. Kaźmierczak, M. Gierszewska, i wsp., The assessment of pregnant women lifestyle.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Bydgoszczy 2010 r. Zdrowa Kobieta – Zdrowa Rodzina
14
M. Banach, Specyfika picia alkoholu przez kobiety w Polsce (w:) M. Banach (red.): Alkoholowy zespół
płodu: teoria, diagnoza, praktyka. Kraków 2011, s. 103-132
15
R. Wierzejska, M. Jarosz, W. Sawicki, i wsp., Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń,
alkohol, kofeina (w:) „Żywienie Człowieka i Metabolizm”. 2011, 2, s. 84-98
16
M. Godala, K. Pietrzak, A. Gawron-Skarbek, i wsp., Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży.
Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek (w:) „Probl Hig Epidemiol”. 2012, 93(1), s. 43-47
11
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w ciąży, są najczęściej w wieku między 30 a 39 rokiem życia, rasy kaukaskiej.17
Zaskakującym jest fakt, że w badaniach własnych najwyższy poziom wiedzy na
temat FAS posiadały kobiety z wykształceniem podstawowym, a na temat narażenia
płodu na ekspozycję alkoholu kobiety z wykształceniem wyższym. Badania podają,
że kobiety ciężarne nadużywające alkohol, to pacjentki z niższym wykształceniem
i mające mniejszy dochód, o niskiej samoocenie oraz palące tytoń.18 Mieszkanki
miasta prezentowały wyższy poziom wiedzy na temat FAS, natomiast na temat
narażenia płodu na alkohol wiedzą wykazały się mieszkanki wsi. W badaniach
Godali i wsp. istotnie częściej do pijących alkohol należały kobiety z wykształceniem
podstawowym.19
W Polsce nadal obserwuje się wysoki odsetek kobiet pijących w czasie ciąży.
Duży wpływ na to zjawisko ma niedostateczna edukacja zdrowotna. Badania
prowadzone na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wskazują, iż w Polsce 33% kobiet w ciąży spożywa alkohol.20
Wnioski
1. Poziom wiedzy kobiet na temat FAS i narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu prezentował się na poziomie średnim.
2. Wybrane zmienne socjodemograficzne (wiek, wykształcenie, stan cywilny,
miejsce zamieszkania) nie różnicowały poziomu wiedzy na temat FAS
i narażenia płodu na ekspozycję alkoholu. Wyższy poziom wiedzy na temat
FAS prezentowały kobiety młodsze (≤27 lat), z wykształceniem
podstawowym, w związku nieformalnym lub mężatki i mieszkanki miasta,
ale nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy. Wyższy poziom
wiedzy na temat narażenia płodu na ekspozycję alkoholu prezentowały
kobiety w grupie wiekowej 28-32 lata, z wykształceniem wyższym, mężatki
i mieszkanki wsi, jednak była to różnica nieistotna statystycznie.
3. Istotnym wydaje się kształtowanie prozdrowotnych postaw przyszłych matek
i przeciwdziałanie stosowania używek w ciąży, w tym alkoholu, które mają
teratogenny wpływ na rozwój płodu.
Streszczenie
Wstęp: Zespół FAS (Fetal Alcohol Syndrome), czyli alkoholowy zespół płodowy
jest zaburzeniem dotyczącym rozwijającego się płodu, będącym skutkiem narażenia
go na działanie alkoholu.
Cel pracy: Głównym celem podjętych badań była ocena poziomu wiedzy kobiet
na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz narażenia płodu na ekspozycję
alkoholu, a także ustalenie czy wybrane zmienne niezależne różnicują ten poziom.
Materiał i metody: W badaniach wzięły udział 93 kobiety, które przebywały
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety własnej.

W. Szychta, M. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży
– przegląd badań (w:) „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2008, 1(6), s. 309-313
18
Ibidem, s. 309-313
19
M. Godala, K. Pietrzak, A. Gawron-Skarbek, i wsp., Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży.
Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek (w:) „Probl Hig Epidemiol”. 2012, 93(1), s. 43-47
20
A. Łozińska-Czerniak, Alkoholowy zespół płodowy (w:) „Położna.” 2008, 3, s. 30-34
17
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Wyniki: Badana próba kobiet prezentowała średni poziom wiedzy na temat
Alkoholowego Zespołu Płodowego. Wybrane zmienne niezależne (czynniki
socjodemograficzne) nie różnicowały poziomu wiedzy kobiet na temat FAS. Wyższy
poziom wiedzy prezentowały kobiety młodsze (≤27 lat), z wykształceniem
podstawowym, pozostające w związku i mieszkanki miast, ale nie stwierdzono
istotnej statystycznie różnicy. Badana próba kobiet prezentowała średni poziom
wiedzy na temat narażenia płodu na ekspozycję alkoholu. Wybrane zmienne
niezależne (czynniki socjodemograficzne) nie różnicowały poziomu wiedzy kobiet na
temat narażenia płodu na ekspozycję alkoholu.
Wyższy poziom wiedzy prezentowały kobiety w średniej grupie wiekowej 28-32
lata, z wykształceniem wyższym, mężatki, mieszkanki wsi, ale nie stwierdzono
znamiennej statystycznie różnicy.
Wnioski: Badana próba kobiet prezentowała średni poziom wiedzy na temat
Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz narażenia płodu na ekspozycję alkoholu.
Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w poziomie wiedzy kobiet na temat
omawianych aspektów ze względu na wybrane czynniki socjodemograficzne: wiek,
wykształcenie, miejsce zamieszkania i stan cywilny.
Słowa klucze: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), ekspozycja na alkohol, ciąża
Summary
Introduction: Fetal Alcohol Syndrome is a disorder of developing fetus caused
by the exposure of a developing infant to alcohol effects.
The aim of the work: The main objective of the study was to assess the level
of knowledge of women about fetal alcohol syndrome and fetal exposure to alcohol
exposure, as well as to determine whether the selected independent variables
differentiate this level.
Material and methods: 93 women participated in research who were at the
Regional Hospital in Toruń. A questionnaire created by myself was used as
a research tool.
Results: The examined group of women presented an average level
of knowledge on FAS. Chosen independent variables (sociodemographic factors)
have not diversified the women’s level of knowledge on FAS. A higher level of
knowledge has been presented by younger women (≤27 age) with an elementary
background, those who are in a relationship and those who live in cities, but no
statistically significant difference has been stated. The examined group of women
presented the average level of knowledge on the exposure of fetus to alcohol.
Chosen independent variables (sociodemographic factors) have not diversified their
knowledge. A higher level of knowledge was presented by women at average age
of 28-32, with a higher education, married ones, living in the countryside, but no
statistically significant difference has been stated
Conclusions: The examined group of women presented the average level of
knowledge on FAS, as well as the exposure of a fetus to alcohol. No statistically
significant differences have been stated in the level of their knowledge concerning
discussed issues, considering chosen sociodemographic factors: age, education,
the place of residence and civil status.
Key words: Fetal Alcohol Syndrome (FAS), exposure on alcohol, pregnancy
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CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ –
WIEDZA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

Wprowadzenie
Decyzja o rozpoczęciu współżycia płciowego powinna łączyć się z osiągnięciem
dojrzałości zarówno biologicznej, psychicznej, jak i społecznej. Podjęcie tego kroku
wiąże się z odpowiedzialnością za drugiego człowieka, szacunku dla partnera,
zdolnością kontrolowania swoich zachowań, a także świadomością wszelkich
konsekwencji podejmowanych aktów seksualnych. Młodzi ludzie coraz wcześniej
rozpoczynają inicjację seksualną. 1 Spośród wyznaczników ryzyka największe
znaczenie ma wiek, w którym młodzież podejmuje różne formy aktywności
seksualnej. Wczesna inicjacja jest powszechnie uznana za zachowanie ryzykowne.
Wcześniejszy wiek inicjacji seksualnej wiąże się z mniej konsekwentną
antykoncepcją, czego następstwem jest podwyższone ryzyko zakażeń chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Ponadto wczesna inicjacja seksualna może
przyczyniać się do podejmowania różnych ryzykownych zachowań seksualnych,
takich jak: współżycia z wieloma partnerami, częste zmiany partnerów, przygodne
kontakty seksualne, preferencje seksualne (różnorodność kontaktów płciowych),
przemoc seksualna, sponsoring czy prostytucja heteroseksualna. 2
W badaniach Müldner-Nieckowskiego i wsp. wykazano, że przeciętnie inicjacja
seksualna (pierwszy stosunek płciowy) następowała w badanej próbie w okresie
dojrzałości płciowej (19 r.ż.). Zwraca natomiast uwagę skrajnie niski wiek wejścia
w pierwszy związek uznany przez niektórych respondentów za poważny (9 r.ż.
i 13 r.ż.), oraz odbycia pierwszego stosunku (13 i 15 r.ż.).
Aktywność seksualna studentów/studentek w stałym związku korelowała
ujemnie z częstym nawiązywaniem przez nich krótkotrwałych relacji seksualnych. 3
Izdebski zaś podaje, że średnia wieku inicjacji seksualnej wyniosła 18,42 lat, przy
czym najniższy wiek inicjacji wskazany przez respondentów wyniósł 8 lat. Średni
wiek rozpoczęcia życia płciowego obniżył się w stosunku do lat poprzednich. W roku
1997 wynosił on 18,43 dla mężczyzn, a 19,34 dla kobiet. W 2001 roku średnie

K. Wąż. Poglądy nastolatków na temat prokreacji (w) „Rocznik Lubuski”. 2006, 32
J. Imacka, M. Bulsa. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży jako czynnik zwiększający ryzyko
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową (w) „Hygeia Public Health”. 2012, 47
3
Ł. Müldner-Nieckowski, K. Klasa, J. A. Sobański, i wsp. Seksualność studentów medycyny – rozwój
i realizacja potrzeb seksualnych (w) „Psychiatria Polska”. 2012, 1
1
2
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wynosiły odpowiednio18,32 i 19,12 lat.4 Machaj i wsp. przeprowadzili badanie na
próbie 254 kobiet w wieku prokreacyjnym, z których wynika, że 7,4% osób badanych
rozpoczęło współżycie przed ukończeniem 16 roku życia. Jeśli przyjmie się granicę
15 roku życia, jako wieku ochrony prawnej, to można powiedzieć, że osoby te
inicjowały przedwcześnie, zaś 48,4% kobiet badanych miało za sobą doświadczenie
inicjacji wchodząc w wiek pełnoletności prawnej. Należy więc wnioskować, że im
niższy wiek rozpoczęcia współżycia seksualnego, tym większa ilość partnerów
seksualnych w późniejszym czasie. Badanie wykazało także niepokojący fakt.
Aż 8,6% kobiet badanych zadeklarowało odbycie kontaktu genitalnego
z przygodnym partnerem bez użycia prezerwatywy. Ryzykowne zachowania
seksualne, eksponujące na zarażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową, do
jakich należy odbycie stosunku oralnego, genitalnego lub analnego z przygodnym
partnerem bez użycia prezerwatywy, były doświadczeniem aż 13,2% kobiet. 5 Inne
badanie wskazuje, że 9,2% piętnastoletnich dziewcząt odbyło inicjację seksualną
(średnia wieku inicjacji – 14,7 lat). Wśród wszystkich aktywnych seksualnie
piętnastolatków 27% zadeklarowało, że ani oni, ani ich partnerzy nie używali
żadnych metod antykoncepcji podczas ostatniego stosunku.6
Średni wiek 16 lat dla inicjacji seksualnej odnotowuje się w takich krajach jak:
Islandia, Niemcy, Holandia, Federacja Rosyjska czy Szwecja. Z kolei średni wiek
odbycia pierwszego stosunku płciowego dla młodzieży w Polsce, Słowacji i Grecji
jest prawie o dwa lata późniejszy i wynosi 18 lat. W USA średni wiek dla pierwszego
coitus to 16 lat.7
Wczesna inicjacja seksualna, częsta zmiana partnerów seksualnych oraz
stosowanie mało skutecznych metod antykoncepcji uważane są za istotne czynniki
ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych drogą płciową (STD-Sexually
Transmitted Diseases) i ich następstw. Termin STD obejmuje choroby o różnej
etiologii, w tym między innymi: rzęsistkowicę, opryszczkę narządów płciowych
i wirusowe zapalenie wątroby typu B. 8 Dla kobiet szczególne niebezpieczeństwo
wiąże się z zakażeniem wirusami HPV z grupy wysokiego/średniego ryzyka
zagrożenia rozwojem choroby nowotworowej, stanowiącymi główną przyczynę
zachorowań na raka szyjki macicy w dorosłym wieku.9
Cel badań
Ocena poziomu wiedzy młodzieży licealnej na temat chorób przenoszonych
drogą płciową oraz ustalenie czy wybrane zmienne niezależne różnicują jej poziom.
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A. Machaj, M. Roszak, I. Stankowska. Ryzykowne zachowania seksualne kobiet w okresie
prokreacyjnym (w) „Nowiny Lekarskie”. 2010, 79 (1)
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Materiał i metody
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Dyrekcji VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy oraz Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (nr KB 778). Do badania
zakwalifikowano 100 licealistów ≥18 roku życia, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na
udział w projekcie badawczym. Badanie realizowano za pomocą sondażu
diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej
konstrukcji, który zawierał między innymi pytania o wiek, płeć, profil klasy,
rozpoczęcie inicjacji seksualnej. Badanie było anonimowe, a wypełnione ankiety
uczniowie umieszczali w specjalnie przygotowanej urnie.
Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie w wieku 18 lat – 84%. Najmniej liczną
grupę stanowili uczniowie w wieku 19 lat – 16%. Największą część próby badanej
stanowiły kobiety – 57%. Mężczyźni stanowili 43% badanej próby. Najliczniejszą
grupę młodzieży stanowili uczniowie klasy matematycznej – 30,0%. Najmniej liczne
były klasy biologiczne i humanistyczne, odpowiednio po 21,0%. Najliczniejszą grupę
stanowili uczniowie, którzy zadeklarowali, że nie rozpoczęli inicjacji seksualnej –
59,0%. Tylko jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Charakterystykę badanej próby
przedstawia tabela 1.
Tabela nr 1: charakterystyka badanej próby (n=100)

WIEK
PŁEĆ
PROFIL KLASY

INICJACJA
SEKSUALNA

18
19
żeńska
męska
matematyczny
biologiczny
medyczny
humanistyczny
tak
nie
brak odpowiedzi

N

%

84
16
57
43
30
21
28
21
40
59
1

84,0
16,0
57,0
43,0
30,0
21,0
28,0
21,0
40,0
59,0
1,0

Źródło: badanie własne

W tabeli 2 przedstawiono analizowane zmienne oraz ich wzajemne zależności.
Zaproponowany model stanowi graficzną prezentację postawionych hipotez,
weryfikowanych w oparciu o analizę statystyczną.
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Tabela nr 2: model badawczy
WSKAŹNIKI

ZMIENNE
ZMIENNA ZALEŻNA

POZIOM WIEDZY NA TEMAT
CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ PŁCIOWĄ

Zmienne niezależne

Czynniki demograficzne




wiek
płeć

Inicjacja seksualna








tak
nie
matematyczny
biologiczny
medyczny
humanistyczny

Profil klasy licealnej

Źródło: badanie własne

Analiza badań własnych została przeprowadzona z wykorzystaniem możliwości
programu Microsoft Office Excel 2000 oraz pakietu programów do obliczeń
statystycznych STATISTICA 10.0. Współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi
obliczono za pomocą współczynnika korelacji R Spearmana oraz testów
nieparametrycznych: testu U Manna-Whitneya stosowanego do oceny różnic jednej
cechy pomiędzy dwoma populacjami (grupami) i testu rang Kruskala-Wallisa
stosowanego do porównania wielu prób niezależnych (grup). Przyjęto poziom
istotności p≤0,05, jako istotny statystycznie.
W celu ustalenia poziomu wiedzy młodzieży licealnej na temat chorób
przenoszonych drogą płciową (STD – Sexually Transmitted Diseases) za każdą
prawidłową odpowiedź na poszczególne pytania, badani otrzymywali punkty
zgodnie z powyższą kategoryzacją:
 brak wiedzy – 0 punktów,
 niski poziom wiedzy –1 – 2 punkty,
 przeciętny poziom wiedzy – 3 – 4 punkty,
 wysoki poziom wiedzy – 5 – 6 punktów.

Tabela 3: kategoryzacja pytań według kwestionariusza ankiety
r

Treść

1

Czy prezerwatywa chroni przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową
Czy prezerwatywa chroni przed wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV)
Czy naturalne metody planowania rodziny zabezpieczają
przed chorobami przenoszonymi drogą płciową
Czy zakażenie wirusem HIV jest możliwe drogą
kontaktów seksualnych

2
3
4

Prawidłowa
odpowiedź
- tak

Punkty

- nie

0-1

- nie

0-1

- tak

0-1

0-1
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Czy zakażenie wirusem WZW typu B jest możliwe drogą
kontaktów seksualnych
6
Czy zakażenie wirusem WZW typu C jest możliwe drogą
kontaktów seksualnych
Źródło: badanie własne
5

- tak

0-1

- tak

0-1

Wyniki badań
Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież o przeciętnym poziomie wiedzy na
temat chorób przenoszonych drogą płciową – 62%.
Tabela nr 4: poziom wiedzy na temat STD badanej próby
Zakres

STD

Poziom wiedzy

n

%

brak wiedzy

0

0,0

niski

7

7,0

przeciętny

62

62,0

wysoki

31

31,0

razem

100

100,0

Źródło: badanie własne

Średnia poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciowa
wyniosła 3,91 punktu. Uzyskany wynik mieści się w górnej strefie wyników
przeciętnych. Odchylenie standardowe stanowi ponad 26% wartości średniej,
co świadczy o znacznym zróżnicowaniu wyników. Wynik minimalny wyniósł –
1 punkt, maksymalny – 6 punktów, co ilustruje tabela 5.
Tabela nr 5: wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD badanej próby
zakres

N

Średnia

SD

Ufność
-95,0%

Ufność
+95,0%

min

max

mediana

STD

100

3,91

1,045

3,70

4,12

1,0

6,0

4,0

Źródło: badanie własne

Poziom wiedzy badanej próby ze względu na wiek
Rozpatrując wiedzę z zakresu STD w grupie wiekowej 18 lat, najwięcej uczniów
uzyskało przeciętny poziom wiedzy – 51 osób (60,7%), najmniej – poziom niski – 6
osób (7,1%). W grupie wiekowej 19 lat, najwięcej osiągnęło poziom przeciętny –
11 osób (68,8%), najmniej poziom niski – 1 osoba (6,3%). Nikt w obu grupach nie
wykazał się brakiem wiedzy, co ilustruje tabela 6. Porównując wartości średnie
poziomu wiedzy na temat STD w grupach wiekowych, wyższą średnią odnotowano
w grupie uczniów w wieku 19 lat – 3,94 punktu, przy średniej wartości uczniów
w wieku 18 lat – 3,90 punktu (tabela 7). Grupy wiekowe nie pozostawały w istotnej
statystycznie korelacji z wynikami poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych
drogą płciową (p=0,658 dla testu korelacji rang Spearmana) – tabela 8.
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Tabela nr 6: wyniki poziomu wiedzy na temat STD w grupach wiekowych
wiek

STD

zakres

18 lat

19 lat

poziom

liczba

%

liczba

%

brak wiedzy

0

0,0

0

0,0

niski

6

7,1

1

6,3

przeciętny

51

60,7

11

68,8

wysoki

27

32,1

4

25,0

Źródło: badanie własne
Tabela nr 7: wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD w grupach wiekowych
badanej próby
wiek

18 lat

19 lat

Zakres

Średnia

SD

Średnia

SD

STD

3,90

1,06

3,94

1,00

Źródło: badanie własne
Tabela nr 8: korelacja wieku i poziomu wiedzy na temat STD
zakres

N

R

t(N-2)

poziom p

STD

100

-0,045

-0,443

0,658

Źródło: badanie własne

Poziom wiedzy badanej próby ze względu na płeć
Rozpatrując wiedzę z zakresu STD w grupie uczniów, najwięcej uzyskało
przeciętny poziom wiedzy – 26 osób (60,5%), najmniej – poziom niski – 4 osoby
(9,3%). W grupie uczennic, najwięcej osiągnęło poziom przeciętny – 36 osób
(63,2%), najmniej poziom niski – 3 osoby (5,3%). Nikt w obu grupach, nie wykazał
się brakiem wiedzy, co ilustruje tabela 9. Porównując wartości średnie poziomu
wiedzy na temat STD w grupach płci wyższą średnią odnotowano w grupie uczennic
– 3,98 punktu, przy średniej uczniów – 3,81 punktu, co prezentuje tabela 10.
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Tabela nr 9: wyniki poziomu wiedzy na temat STD w grupach płci
płeć

żeńska

poziom

liczba

%

liczba

%

brak wiedzy

0

0,0

0

0,0

niski

4

9,3

3

5,3

przeciętny

26

60,5

36

63,2

wysoki

13

30,2

18

31,6

STD

zakres

męska

Źródło: badanie własne
Tabela nr 10: wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD w grupach płci badanej
próby
płeć

męska

żeńska

Zakres

Średnia

SD

Średnia

SD

STD

3,81

1,12

3,98

0,99

Źródło: badanie własne

W przypadku wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową nie
odnotowano istotnej statystycznie korelacji z płcią badanych osób (p=0,690 dla testu
korelacji rang Spearmana). Różnice korelacji przedstawiono w tabeli 11.
Tabela nr 11: różnice w poziomie wiedzy na temat STD pomiędzy grupami płci
zakres

Sum.
Rang
męska

Sum.
Rang
Żeńska

U

Z

poziom
p

Z
popr

poziom
p

N ważn
męska

N ważn
żeńska

2*1str.
dokł. p

STD

2122,0

2928,0

1176,
0

-0,341

0,733

0,399

0,690

43

57

0,734

Źródło: badanie własne

Poziom wiedzy badanej próby ze względu na rozpoczęcie inicjacji
seksualnej
Rozpatrując wiedzę z zakresu STD, w grupie uczniów którzy rozpoczęli inicjację
seksualną, najwięcej uzyskało przeciętny poziom wiedzy – 29 osób (72,5%),
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najmniej poziom niski – 1 osoba (2,5%). W grupie uczniów, którzy nie rozpoczęli
inicjacji seksualnej, najwięcej osiągnęło poziom przeciętny – 32 osoby (54,2%),
najmniej poziom niski – 6 osób (10,2%). Żadna z badanych osób nie wykazała się
brakiem wiedzy, co ilustruje tabela 12.
Tabela nr 12: wyniki poziomu wiedzy na temat STD w grupach rozpoczęcia inicjacji
seksualnej

liczba

%

liczba

%

brak wiedzy

0

0,0

0

0,0

niski

1

2,5

6

10,2

przeciętny

29

72,5

32

54,2

wysoki

10

25,0

21

35,6

STD

zakres

rozpoczęcie
inicjacji
seksualnej
poziom

tak

nie

Źródło: badanie własne

Porównując wartości średnie poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych
drogą płciową w grupach rozpoczęcia inicjacji seksualnej, wyższą średnią
odnotowano w grupie uczniów, którzy nie rozpoczęli inicjacji – 3,93 punktu, przy
średniej uczniów, którzy rozpoczęli inicjację – 3,90 punktu, co prezentuje tabela 13.
Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy (p=0,656 dla testu U MannaWhitneya) – tabela 14.
Tabela nr 13: wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD w grupach rozpoczęcia
inicjacji seksualnej badanej próby
Inicjacja seksualna

Tak

Nie

zakres

Średnia

SD

Średnia

SD

STD

3,90

1,03

3,93

1,06

Źródło: badanie własne
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Tabela nr 14: różnice w poziomie wiedzy na temat STD pomiędzy grupami rozpoczęcia
inicjacji seksualnej
zakres

STD

Sum.
Rang
nie

Sum.
Rang
tak

U

3004,0

1946,0

1126,0

Z

0,381

poziom
p

Z
popr

pozi
om
p

N
ważn
nie

N ważn
tak

2*1str.
dokł. p

0,703

0,445

0,656

59

40

0,704

Źródło: badanie własne

Poziom wiedzy badanej próby ze względu na profil klasy
Analizując poziom wiedzy w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową,
w klasie matematycznej najwięcej uczniów uzyskało przeciętny poziom wiedzy
(63,3%), najmniej poziom niski (10,0%). W klasie o profilu medycznym najwięcej
osób osiągnęło poziom wysoki (53,6%), poziom niski uzyskała tylko jedna osoba.
W klasie o profilu biologicznym najwięcej uczniów osiągnęło przeciętny poziom
wiedzy (71,4%), najmniej poziom niski – 2 osoby. W klasie o profilu humanistycznym
najwięcej osób osiągnęło poziom przeciętny (76,2%), poziom niski uzyskała tylko 1
osoba. W żadnej z grup nie odnotowano braku wiedzy w tym zakresie. szczegółowe
dane ankietowania przedstawia tabela 15.
Tabela nr 15: wyniki poziomu wiedzy z zakresu STD w grupach profilu klas

STD

zakres

profil
klasy

matematyczna

medyczna

biologiczna

humanisty
czna

poziom

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

brak
wiedzy

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

niski

3

10,0

1

3,6

2

9,5

1

4,8

przeciętny

19

63,3

12

42,9

15

71,4

16

76,2

wysoki

8

26,7

15

53,6

4

19,0

4

19,0

Źródło: badanie własne

Porównując wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD w grupach profilu
klasy, stwierdzono istotną statystycznie różnicę (p=0,0314 dla testu rang KruskalaWallisa). Najwyższą średnią odnotowano w klasie o profilu medycznym – 4,46
punktu. Dane statystyczne zawierają tabele 16 i 17.
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Tabela 16: wartości średnie poziomu wiedzy na temat STD w grupach profilu klasy
badanej próby
KLASA

matematyczna

medyczna

biologiczna

humanistyczna

zakres

Średni
a

SD

Średni
a

SD

Średni
a

SD

Średni
a

SD

STD

3,73

1,11

4,46

0,96

3,57

1,03

3,76

0,83

Źródło: badanie własne
Tabela nr 17: różnice poziomu wiedzy na temat STD pomiędzy grupami profilu klas
zakres

df

H=

poziom p

STD

(3, N=100)

8,8455

0,0314

Źródło: badanie własne

Podsumowanie
W badaniach własnych udział wzięło 100 uczniów VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy. Badaną próbę
stanowiła młodzież w przedziale wiekowym 18-19 lat. Największą grupę stanowili
uczniowie w wieku 18 lat (84%). Respondentami była głównie młodzież płci żeńskiej
oraz młodzież, która nie rozpoczęła inicjacji seksualnej. Najwięcej badanych
uczęszczało do klasy o profilu matematycznym (30%).
W badanej próbie młodzieży stwierdzono, że 40% licealistów rozpoczęło
inicjację seksualną. Analogiczne wyniki podają inne badania. Z raportu Durex
wynika, że nastolatkowe w Polsce rozpoczynają współżycie seksualne średnio
w wieku 17,7 lat.10 Natomiast badania przeprowadzone przez Sieńko
i współpracowników wykazały, iż 62% badanych nastolatek rozpoczęło współżycie
seksualne.11 W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, wyniki badań
własnych wskazują na przeciętny poziom wiedzy młodzieży licealnej. Badanie
przeprowadzone przez Olejniczak i współpracowników na próbie 200 pełnoletnich
licealistów, również wykazały średni poziom wiedzy z tego zakresu. Autorzy
donoszą, że większość badanych (83%) uważała używanie prezerwatyw, jako
najlepszą metodę zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Kobiety
posiadały wyższy poziom wiedzy na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Ponad
połowa ankietowanych (59%) wskazała szczepienia, jako profilaktykę raka szyjki
macicy.12 Badania własne prezentują, że wyższy poziom wiedzy na temat chorób
10

2005 Global Sex Survery results, Give and receive, Raport Durex http://www.data360.org/
pdf/20070416064139.Global%20Sex%20Survey.pdf (pobrano 21.10.2015 r.)
11
K. Sieńko, K. Stokłosa. Wiedza o antykoncepcji i zachowania seksualne nastolatek w wieku 16-19 lat,
(w) „Położ Nauka Prakt”. 2014; 3
12
D. Olejniczak, K. Wodzyńska, U. Religioni. Wiedza uczniów klas maturalnych na temat chorób
przenoszonych drogą płciową (w) „Probl Pielęg”. 2012, 20(3)
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przenoszonych drogą płciową posiadały dziewczęta. Brito i wsp. również wykazują,
że wyższy poziom wiedzy na temat specyfiki chorób przenoszonych drogą płciową
posiadała płeć żeńska.13
Podsumowując wyniki badań własnych można przypuszczać, że pomimo
łatwego obecnie dostępu do różnych źródeł wiedzy na temat chorób przenoszonych
drogą płciową, poziom wiedzy młodzieży jest nadal niewystarczający. W związku
z tym wiedza ta jest chaotyczna, wybiórcza i nieusystematyzowana. Jest to więc
obszar deficytowy, który wymaga spotęgowania działań edukacyjnych przez różne
metody i środki dystrybucji. Doniesienia badaczy jasno wskazują, że skutki
wczesnego podjęcia aktywności seksualnej przez dorastających są niekorzystne dla
ich zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Problem pojawia się podczas
analizy konkretnych zachowań, ponieważ linia demarkacyjna pomiędzy
przyjemnością a zagrożeniem zdrowia jest trudna do wyraźnego zaznaczenia. 14
Zagadnienie profilaktyki i edukacji seksualnej młodzieży wymaga uwagi ze względu
na fakt coraz wcześniejszej inicjacji seksualnej, nieprzemyślanych kontaktów
seksualnych z przygodnymi partnerami, które często prowadzą do niechcianych
konsekwencji, takich jak ciąża lub STD. Edukacja zdrowotna w szkole jest jednym
z podstawowych praw każdego dziecka. Jedną z jej części jest edukacja seksualna
i wychowanie seksualne. Niewątpliwie ważne w wychowaniu seksualnym jest
środowisko domowe, w którym dziecko uczy się wyrażania swoich uczuć, kształtuje
swoje postawy wobec seksualności, poznaje wzory pełnienia ról społecznych
związanych z płcią i ich relacji.15
Wnioski
1. Młodzież licealna prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat chorób
przenoszonych drogą płciową.
2. Wyższy poziom wiedzy uzyskała młodzież 19-letnia, płeć żeńska oraz
uczniowie, którzy nie rozpoczęli inicjacji seksualnej, jednak była to różnica
nieistotna statystycznie.
3. Wyłącznie w przypadku zmiennej – profil klasy w kontekście STD wykazano
znamienną statystycznie różnicę, a najwyższy poziom wiedzy posiadała
młodzież o profilu klasy medycznym.
Streszczenie
Wstęp: Wiek inicjacji seksualnej młodzieży polskiej w ostatnich latach znacznie
się obniżył. Wczesna inicjacja seksualna może przyczyniać się do podejmowania
ryzykownych zachowań seksualnych, takich jak: współżycie z wieloma partnerami,
częste zmiany partnerów seksualnych, przygodne kontakty seksualne,
różnorodność kontaktów seksualnych, przemoc seksualna, sponsoring, prostytucja
heteroseksualna i homoseksualna. Wszystkie zachowania ryzykowne znacznie

13

M. O. Brito, M. Davis, A. Chakrabarti. A cross-national study to compare the knowledge, attitudes,
perceptions of sexually transmitted diseases and the sexual risk behaviors of Lationo adolescents
(w:) „Int J Adolesc Med Health”. 2014, 26(2)
14
A. Machaj, M. Roszak, I. Stankowska. Ryzykowne zachowania seksualne kobiet w okresie
prokreacyjnym (w) „Nowiny Lekarskie”. 2010, 79 (1)
15
D. Olejniczak, K. Wodzyńska, U. Religioni. Wiedza uczniów klas maturalnych na temat chorób
przenoszonych drogą płciową (w) „Probl Pielęg”. 2012, 20(3)
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zwiększają ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową w młodym
wieku.
Cel badań: Ocena poziomu wiedzy młodzieży licealnej na temat chorób
przenoszonych drogą płciową oraz ustalenie czy wybrane zmienne niezależne
różnicują jej poziom.
Materiał i metody: Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Dyrekcji VII
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy oraz Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do badania
zakwalifikowano 100 licealistów ≥18 roku życia, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na
udział w projekcie badawczym. Badanie realizowano za pomocą sondażu
diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej
konstrukcji. Projekt przeprowadzono anonimowo, a rozwiązane ankiety zostały
umieszczone w specjalnie przygotowanej urnie. Respondentami byli pełnoletni
licealiści. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie w wieku 18 lat – 84%. Najmniej
liczną grupę stanowili uczniowie w wieku 19 lat – 16%. Największą część próby
badanej stanowiły kobiety – 57%. Mężczyźni stanowili 43% badanej grupy.
Najliczniejszą grupę młodzieży stanowili uczniowie klasy matematycznej – 30,0%.
Najmniej liczne były klasy biologiczne i humanistyczne – po 21,0%. Najliczniejszą
grupę stanowili uczniowie, którzy zadeklarowali, że nie rozpoczęli inicjacji seksualnej
– 59,0%. Tylko jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Analiza badań została
przeprowadzona z wykorzystaniem możliwości programu Microsoft Office Excel
2000 oraz pakietu programów do obliczeń statystycznych STATISTICA 10.0.
Współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi obliczono za pomocą współczynnika
korelacji R Spearmana oraz testów nieparametrycznych: testu U Manna-Whitneya
stosowanego do oceny różnic jednej cechy pomiędzy dwoma populacjami (grupami)
i testu rang Kruskala-Wallisa stosowanego do porównania wielu prób niezależnych
(grup). Przyjęto poziom istotności p≤0,05, jako istotny statystycznie.
Wyniki: Młodzież licealna prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat
chorób przenoszonych drogą płciową. Stwierdzono korelację poziomu wiedzy na
temat STD w grupie młodzieży, która uczęszczała do klasy o profilu medycznym na
poziomie istotnym statystycznie (p=0,03). Nie stwierdzono istotnej statystycznie
różnicy w poziomie wiedzy młodzieży licealnej na temat chorób przenoszonych
drogą płciową ze względu na wiek, płeć oraz fakt rozpoczęcia inicjacji seksualnej
(p>0,05).
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonego badania można wysnuć
następujące wnioski. Poziom wiedzy młodzieży licealnej na temat chorób
przenoszonych drogą płciową jest niewystarczający. Powyższej tematyce należy
poświęcić więcej uwagi w środowisku, w którym wychowuje się młodzież, a więc nie
bez znaczenia jest tutaj rola rodziców, opiekunów. Ponadto istotnym wydaje się
wprowadzenie skutecznej edukacji seksualnej do programów nauczania szkół
ponadgimnazjalnych, celem podniesienia poziomu wiedzy, aby zapobiegać
wczesnej inicjacji seksualnej, ryzykownym zachowaniom i niechcianym ciążom.
Słowa klucze: choroby przenoszone drogą płciową (STD), poziom wiedzy,
młodzież
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Summary
Background: The age of sexual initiation among Polish adolescents has
greatly decreased over the past years. Early sexual initiation might induce hazardous
sexual behaviors, such as: intercourse with multiple partners, changing sexual
partners frequently, casual sexual intercourse, multiplicity of sexual relations, sexual
violence, heterosexual and homosexual prostitution. All the hazardous behaviors
considerably increase the risk of contracting a sexually transmitted disease (STD)
at an early age.
Objective: Assessment of the level of knowledge of secondary school students
about sexually transmitted diseases and determination whether selected
independent variables differentiate that level.
Material and methods: The study was carried out under permission of the
Authorities of the Janusz Kusociński Secondary School No. 7 in Bydgoszcz and the
Bioethics Committee of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The study
included 100 secondary students ≥ 18 years of age who gave voluntary consent to
participate in the research project. It was based on a diagnostic survey and the
research tool was a questionnaire of own design. The survey was anonymous and
completed questionnaires were deposited in a specially prepared ballot box. The
respondents were secondary school students of lawful age. The largest group were
students aged 18 – 84%. The smallest group were students aged 19 – 16%. The
largest percentage of the respondents were women – 57%. Men constituted 43% of
the study group. The largest group were students of classes with extended
curriculum in math – 30.0%, and the smallest in biology and humanities – 21.0%
each. The largest group were students who reported not yet having experienced
sexual initiation – 59.0%. One person left the question unanswered. Result analysis
was performed using tools available in Microsoft Excel 2000 and the STATISTICA
10.0 suite. Correlations between two variables were calculated using the
Spearman’s correlation coefficient R and non-parametric tests: the Mann–Whitney
U test for assessing differences in one parameter between populations (groups) and
the Kruskal-Wallis rank sum test for comparing multiple independent samples
(groups). The level of statistical significance was set at p≤0,05.
Results: Secondary school adolescents demonstrated an average level of
knowledge about sexually transmitted diseases. A statistically significant correlation
(p=0.03) was found with regard to knowledge about STDs in the group of students
with medical curriculum. No statistically significant differences were found in the level
of secondary students’ knowledge about STDs with respect to age, sex,
or experienced sexual initiation (p>0.05).
Conclusions: The following conclusions have been drawn from the study: The
level of knowledge of secondary school students about sexually transmitted
diseases is insufficient. The issue should be given more careful consideration within
their educational environment, crucial role being played by parents, carers. Another
significant measure might be to implement effective sex education into secondary
school curricula with a view to improving the level of knowledge and preventing early
sexual initiation, hazardous behaviors and unwanted pregnancies.
Key words: sexually transmitted diseases (STD), level of knowledge,
adolescents
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Piotr NAPIERAŁA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WOJNY OPIUMOWE A CHIŃSKIE SUROWE PRAWODAWSTWO
W KWESTII UŻYWEK
Podatność narodu chińskiego na uzależnienie od narkotyków, podobnie jak na
przykład hazardu zwracała uwagę badaczy Wschodu i Zachodu już w XIX wieku.
Wielu winiło za to chińską ludową przesądność i buddyjski fatalizm. Opium – chyba
najsłynniejszy narkotyk w historii był jednym z głównych czynników, który
ostatecznie skłócił ze sobą zachodnich kolonizatorów i kupców z Państwem Środka.
Już w początkach XVIII wieku pojawiły się pierwsze zgrzyty. Panujący wówczas
cesarz Yongzheng, który rozbudował państwową tajną policję. W 1729 roku zabronił
palenia madaku (mieszanki opium i tytoniu).1 Jakaś forma współpracy, choćby
naukowej z Zachodem była możliwa aż do XIX wieku. Dwór cesarski zatrudniał
zachodnich misjonarzy jako astronomów, ich obliczenia pomagały w planowaniu
zbiorów,2 aż do roku 1838, kiedy to kwestia opium zaszkodziła stosunkom Chin
z Zachodem.3 W XVIII i XIX wieku Chińczycy byli często uzależnieni od opium, które
w nowożytnych Chinach reklamowano jako silne lekarstwo na ból głowy. Dotyczyło
to zarówno mieszkańców Chin, jak i chińskiej diaspory na przykład w holenderskich
posiadłościach leżących w dzisiejszej Indonezji. Według opisu brytyjskiego
podróżnika Stauntona, wielu z indonezyjskich Chińczyków, w stolicy holenderskich
posiadłości Batawii (dziś Dżakarta, stolica Indonezji) było uzależnionych od dwóch
niemal typowo chińskich plag: hazardu i opium.4
Nieporozumienie między Chinami i Zachodem i urażone ambicje obu stron,
znalazły swoje ujście w wojnach opiumowych, które rzuciły Chiny na kolana. Już dla
posła brytyjskiego bawiącego w Chinach w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku.
Macartney, który proponował traktat handlowy cesarza z Wielką Brytanią, srodze się
zawiódł, cesarz bowiem odmówił. Dla Macartneya było jasne, że Chińczycy jedynie
udają, iż nie dostrzegają brytyjskiej przewagi w Azji, a także to, że ta postawa wynika
z przerażenia zmianami. Macartney wieszczył powstanie Chińczyków Han przeciw
Mandżurom, a w konsekwencji upadek ekonomiczny Chin, który najwięcej korzyści
przyniesie Wielkiej Brytanii.5 Porozumienie z Zachodem dla dawnych Chin było tym
bardziej problematyczne, że nie dysponowały one odpowiednikiem zachodnich
ministerstw spraw zagranicznych. Nie uznawano, iż jakiekolwiek państwo równa się
znaczeniem Chinom, nie mieściło się to w chińskiej hierarchii.6 Jak widać
Europejczycy byli zbyt nieokreśleni by uznać ich za zwierzchnika Chin,
a jednocześnie zbyt hardzi jak na lenników. Dziwne jednak, że nie udało się na
dłuższą metę powtórzyć w Chinach sukcesu polityki wobec Turcji, której w XVI, XVII
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F. Dikotter, Narcotic Culture: A history of Drugs in China. Chicago 2004, s. 37-38
G. Béguin, D. Morel, Zakazane miasto. Tajemnice cesarzy Chin. Warszawa 2002, s. 34-35
3
F. Kraushaar (Ed.), Eastwards: Western views on East Asian culture. Bern/New York 2009, s. 90
4
G. Macartney, An Abridged Account of the Embassy to the Emperor of China, London 1979, s. 90-96
5
Vide: H. Robbins, Our First Ambassador to China: An Account if the life of George, Earl of Macartney –
With Extracts from His Letters, and the Narrative of His Experiences in China, as Told by Himself.
London 1908
6
O. Weggel, Chiny, przekł. J. Koźbiał. Warszawa 2006, s. 43
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i XVIII wieku wmawiano, iż europejscy posłowie uznają zwierzchnictwo sułtana dla
dobra interesów.
Chińczycy sprzedawali chętnie, ale kupowali niechętnie, ponieważ ich feudalna
gospodarka była w dużej mierze autarkiczna. Dla zrównoważenia bilansu
płatniczego, kupcy angielscy zaczęli do Chin dostarczać w dużych ilościach opium
z Indii. Opium przywieźli do Chin prawdopodobnie Arabowie w VIII wieku,
a Europejczycy poznali tajniki jego produkcji, dzięki holenderskiej okupacji Tajwanu
w XVII wieku. Zwyczaj palenia opium, początkowo zmieszanego z tytoniem, przejęli
najpierw Chińczycy z Tajwanu.7
Szkodliwy nałóg palenia opium tak się rozpowszechnił w Chinach (mimo
zakazów palenia z lat: 1729 i 1796 i 1800),8 że zaczęto szmuglować wielkie jego
ilości, mimo pewnych sprzeciwów w samej Anglii, na przykład ze strony lidera
liberałów Williama Gladstone’a, który uważał handel narkotykiem za niemoralny.
Kompania Wschodnioindyjska zabraniała sprzedaży produkowanego w Indiach
opium na terenie samych Indii, i nie uczestniczyła bezpośrednio w handlu
narkotykiem, lecz odsprzedawała go w postemplowanych skrzyniach prywatnym
kupcom, którzy handlowali z Chińczykami; doprowadzając wcześniej do bankructwa
chińskich handlarzy opium. Opium stanowiło, pod względem wartości, około 1830
roku trzy czwarte brytyjskiego eksportu do Chin.9 W 1840 było już około 2 mln ofiar
nałogu, w tym bardzo wielu spośród warstwy urzędniczej, wieli innych utrzymywało
się bardziej z łapówek od kupców brytyjskich niż z pensji.10 W 1834 roku przybył do
Kantonu lord Napier, by doglądać brytyjskich interesów. Arogancki lord tylko
pogorszył sprawę (mandaryna oddelegowanego do rozmów z nim uznał
z niegodnego tego zaszczytu, a audiencji u znaczniejszej persony nie uzyskał),11
w końcu usunął się do Macau, gdzie niedługo potem zmarł.12
Na polecenie cesarza Daoguanga, jego wysłannik w Kantonie, nieprzekupny
idealista konfucjański Lin Zexu (1785-1850), przybył 10 marca 1829 roku do Kantonu
i poinformował Kohong (instytucja chińska zajmująca się handlem
z cudzoziemcami), że handel opium musi ustać. Lin napisał nawet list do królowej
Wiktorii, w którym skarży się, że „nieznośny zapach opium odstrasza duchy i drażni
niebo”.13 Królowa raczej go nie czytała. Szef ówczesnego konserwatywnego rządu
brytyjskiego lord Palmerston trzymał się żałosnego argumentu, że ponieważ
urzędnicy chińscy przyjęli łapówki w zamian z przymkniecie oka na działalność
faktorii z opium, to można uznać handel opium za zalegalizowany.14
Ponieważ kupcy zachodni (głównie brytyjscy) odmówili wydania zapasów
opium w celu zniszczenia ich, Lin nakazał blokadę faktorii europejskich i zniszczył
20.000 skrzyń z zarekwirowanym opium topiąc je, co zajęło mu dwadzieścia dwa
dni. Brytyjczycy wszczęli wojnę (1839-1842), i szybko zajęli Kanton i Szanghaj.
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13
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Do 1840 roku wpływ polityki Chin i Zachodu na siebie wzajem był niewielki,15
i mogło tak zostać. Mało brakowało, by w kwietniu 1840 roku liberałom Gladstone’a
udało się zmusić rząd w Londynie do rezygnacji z agresywnej polityki w Chinach,
rząd Melbourne’a jedynie dziewięcioma głosami przeforsował jej kontynuowanie.16
Chińczycy skapitulowali przed nowocześniejszym zachodnim uzbrojeniem, któremu
nie potrafili się przeciwstawić. Jedną ze zdobyczy wojny miał być Hongkong.17 Pod
wpływem wizyty w Kantonie Lin Zexu zdał sobie sprawę z ignorancji technicznej
i politycznej swego kraju i zainteresował się zachodnią technologią.18
Wojny opiumowe opisuje się na Zachodzie często jako o czymś dość niezbyt
poważnym, mimo iż garnizony chińskie i mandżurskie często walczyły do ostatniego
żołnierza, a Mandżurowie często woleli samobójstwo od niewoli. Rzadko się też
pamięta, że większość Brytyjczyków atakujących Chiny, byli to sipajowie – hinduscy
żołnierze. Należy wątpić czy bez bazy jaką były Indie, Brytyjczycy daliby radę
Chinom, nadal silnym w swym bezładzie.19 Brytyjscy oficerowie wstydzili się za
swoich żołnierzy, którzy znęcali się nad cywilami Chińczycy dysponowali jedynie
łukami i strzałami, więc byli na dłuższą metę bez szans.
Akcję brytyjską krytykowano mocno w USA, ale nie wiadomo czy bardziej
z powodów humanitarnych czy biznesowych. Pierwszy statek z USA: „Empress
of China”, przypłynął do Chin a ściślej do Kantonu 20 sierpnia 1784 roku, gdzie
Amerykanie natknęli się na ten sam problem bilansowy co Brytyjczycy. Wobec
brytyjskiego monopolu na opium indyjskie, musieli przemycać opium tureckie.
Amerykańscy ojcowie – założyciele, jako demokratyczni republikanie mieli złe
zdanie o Chinach jako dzikiej cywilizacji. Oto z czym wiązał je ideowo John Adams:
„Gdy nadejdzie czas rozrachunków, kraje Europy będą mogły dokonać wyboru
między instytucjami amerykańskimi lub chińskimi, lecz nie ma dla nich trzeciej drogi.
Europa przedzierzgnie się w demokratyczną federację lub legnie w gruzach”.20
Niedługo po pokoju nankińskim kończącym I wojnę opiumową, urzędnicy
cesarscy próbowali skłonić Brytyjczyków, do ograniczenia upraw i handlu opium. Ci
jednak odpowiadali zwykle, w duchu wypowiedzi sir George’a Campbella z kwietnia
1840 roku, że jeśli Brytyjczycy porzucą handel opium, podejmą go inni.21
W latach 1856-1860 Brytyjczycy wykorzystali zatrzymanie za przemyt statku:
„Arrow”, z chińską załogą, zarejestrowanego w Hongkongu pod banderą brytyjską,
jako pretekst do wojny, nie przyjęli bowiem przeprosin od dworu. Premier Henry
Palmerstone uważał, ze „takie na wpół barbarzyńskie kraje jak Chiny, należy besztać
raz na dziesięć lat”,22 by móc prowadzić wojnę musiał rozpisać nowe wybory.
Pierwszego sierpnia 1860 wojska brytyjskie i francuskie wylądowały na północ od
ujścia Hai He, koło Beitang, a 7 października, pokonując słaby opór Chińczyków,
dotarły do Pekinu, opuszczonego przez dwór cesarski. Pałac cesarski został
następnie splądrowany przez okupantów.
Z. Hong, D. Shambaugh, China – Europe relations: perceptions, policies and prospects. New York
2008, s. 14
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17
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Splądrowanie i spalenie pałacu letniego Yuanmingyuan (którym to pałacem
zachwycał się między innymi Victor Hugo), stanowi symbol urażonej dumy narodu
chińskiego i jednocześnie plamę na jego honorze. Brytyjski autor Mark Leonard,
nazywa Yuanmingyuan wręcz „chińskim; Ground Zero”.23 Pisze on o tym,
że niedawno bo w 2006 roku chiński awangardowy dramaturg Zhang Guangtian
wystawił sztukę pt: Yuanmingyuan, w której przedstawia scenę z 1860 roku. Chłopi
narzekają na cesarza, który ich zdaniem niewiele interesuje się ich losem,
a napotkanego żołnierza brytyjskiego zachęcają do szturmu na pałac, w którym jest
co plądrować. Guangtian zrzucał winę za spalenie pałacu na samych Chińczyków,
który porzucali chińskie idee a naśladowali zachodni styl myślenia (jak dwóch
członków ruchu: „Nauka i Demokracja” z 1919 w innej scenie sztuki).24 Brytyjskie
ministerium postanowiło spalić pałac by „nauczyć cesarza rozumu”.25 Widać jak
bardzo chińska duma drażniła Europejczyków. W roku 1860 roku książę Gong, by
przypodobać się zachodnim rezydentom, pozwolił im chodzić po murach miejskich
– wcześniej nikt nie mógł zaglądać z góry do pałaców pekińskich.26
Traktat nankiński podpisany został 29 sierpnia 1842 roku na pokładzie
cumującego w porcie Nankin angielskiego statku Cornwallis. Na jego mocy Chiny
musiały otworzyć pięć dużych portów dla europejskich statków i zlikwidować gildię
kohong, Hongkong został odstąpiony Wielkiej Brytanii po wsze czasy, oraz
przyznane zostały prawa eksterytorialne dla Brytyjczyków (tym samym Chiny
pozwoliły na obcą jurysdykcję na swoim terytorium). Ponadto państwa europejskie
zwolnione zostały z obowiązku trzykrotnego klękania i dziewięciokrotngo bicia
czołem. Anglia, USA, Francja, a potem i Rosja, wymusiły na Chinach liczne
ustępstwa, w tym ustanowienie portów traktatowych, gdzie Chiny miały prawo tylko
do pięcioprocentowego cła wwozowego, zaś resztę zysków mieli cudzoziemcy.
Traktaty o zbliżonej treści zostały podpisane również z Francją i USA. Francuzi
otrzymali dodatkowo pozwolenie na prowadzenie w Chinach działalności misyjnej
przez Kościół katolicki. Traktat gwarantował otwarcie portu w Szanghaju dla
międzynarodowego handlu. Kolejne traktaty zapewniły Wielkiej Brytanii, Francji,
USA i Japonii eksterytorialne koncesje. Mieszkańcy Zachodu uzyskali prawo
swobodnego przemieszczania się po Chinach,27 oraz eksterytorialność prawną.
Choć w traktatach po wojnach opiumowych Brytyjczycy tradycyjnie „błagają” o łaski,
w rzeczywistości były to wymuszenia.28 Rosja, która ambasadę w Pekinie miała już
od 1715 roku, zrobiła świetny interes. Rosjanin Nikołaj Ignatiew zaoferował się
Chinom jako pośrednik w kontaktach z Zachodem. Jednocześnie dostarczał
wiadomości Brytyjczykom o obronności Pekinu.29
Chińscy stratedzy ciągle mieli nadzieję, że uda się obronić Chiny tradycyjnymi
metodami; czyniąc z najeźdźców Chińczyków i obracając ich przeciw sobie
nawzajem. Strategia Pekinu nie była zupełnie nieskuteczna; przez kilka dekad Chiny
umiały częściowo manipulować państwami europejskimi, choć ustępowały siłą
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większości z nich i pozostawały osamotnione wobec ich faktycznego kolonialnego
„sojuszu”. Stratedzy chińscy jednak grzeszyli nadmiernym optymizmem. Wei Yuan,
autor: „Planu wojny obronnej” z 1842 roku, słusznie radził powoływać się na
narzucone traktaty jakby były równoprawne, w celu ograniczenia kolejnych roszczeń
zaborców, lecz jednocześnie snuł nierealne plany podburzenia Nepalczyków,
Birmańczyków i Europejczyków przeciwko sobie nawzajem.30
W latach pięćdziesiątych XIX wieku w Chinach działał zbrojny ruch tajpingów,
którzy wierzyli, że Zachód zatruwa ducha Chin używkami takimi jak opium jak i złymi
ideami i fałszywymi naukami, stąd postanowili walczyć z wpływami Zachodu
zarówno materialnymi jak i mentalnymi. W 1853 roku tajpingowie zdołali zająć
Nankin, który przemienili na swą nową stolicę – Tianjing („ Niebiańskie Miasto”).
Potem znieśli feudalną wielką własność ziemi, oddając majątki komunom chłopskim,
zlikwidowali klasy społeczne, zakazały palenia tytoniu i opium, picia alkoholu,
uprawiania hazardu, poligamii, krępowania stóp kobiet z elit, niewolnictwa
i prostytucji. Ciężary podatkowe przerzucono na bogatych, wprowadzono nowy
kalendarz uznając powstanie państwa za datę wyjściową.31 Jednak ich rządy były
mało skuteczny i bywały – jak to rządy bezsilnych – bardzo brutalne.
Na skutek wojen opiumowych i rozbioru Chin, wielu Chińczyków
o reformatorskim nastawieniu, skierowało się przeciw samej chińskości, jakoby
odpowiedzialnej za klęskę wobec Zachodu. Guy Sorman interpretuje ten II połowę
XIX wieku jako czas nienawiści Chińczyków do samych siebie; obwiniali oni chińskie
przesądy między innymi religijne za porażkę i za to, że udało się Zachodowi zamienić
Chińczyków w kraj narkomanów. Sorman porównuje tą sytuację z Indiami i Japonią,
gdzie nikomu nie przyszłoby do Glowy niszczenie własnej kultury w imię postępu.32
Widząc co się stało z Chinami, Japończycy starali się nie dopuścić Zachodu
zbyt blisko, by dać się zdominować, dlatego starli się uczyć od Zachodu, by zyskać
szacunek przez status państwa poważnego i nowoczesnego. Wiele uwagi
poświęcono też opium. Gdy USA narzuciły Japonii nierównoprawne traktaty
handlowe, politycy japońscy, jak San Katayama uważali, że traktat ogranicza władzę
Japonii nad własną ekonomią i jest korzystny tylko dla USA. Japończycy uzyskali
przynajmniej zakaz importu opium, i prawo do niszczenia ładunków narkotyku
o wadze ponad 4 funtów.33 Widzimy, że Japończycy nie będąc panami swego losu,
chcieli przynajmniej uniknąć plagi palenia opium.
W 1911 wraz z upadkiem skompromitowanej władzy cesarskiej, Chiny zaczęły
odzyskiwać częściowo panowanie nad własnym krajem. Plaga opium nie ustała
jednak. Szanghaj początku XX wieku zyskał złą sławę jako miasto gangsterów
i prostytutek W roku w 1917 zamknięto ostatni legalny sklep opiumowy. Bandyci
szanghajscy tacy jak „wielkouchy” Du Yuesheng (1887-1951) czy „dziobaty”,
„ospowaty” Huang Jinrong (1868-1953), byli tak silni, że Czang Kai-szek szukał
z tym ostatnim sojuszu przeciw miejscowym komunistom 34 (stalinowcy agitowali
między innymi wśród rikszarzy). Dominujący w polityce chińskiej lat dwudziestych
30
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i trzydziestych Guomindang walczył z westernizacją, łapał szczury, zabraniał plucia,
torturował komunistów, restaurował konfucjanizm, karał za krótkie spódnice i trwałe
ondulacje. Nie zwalczył plagi palenia opium, którą wykorzenił dopiero Mao, z typową
dlań skrajną bezwzględnością. Typowa dla tamtych czasów była rodzina Yu-i, Chinki
z wyższych sfer, która jako jedyna z czterech sióstr tylko Yu-i chciała się uczyć.
Pasją najstarszej było leniuchowanie, a potem opium, trzeciej obżeranie się,
a czwartej – moda – została więc projektantką.35 W dzisiejszych chińskich filmach
okres maoistyczny przedstawia się zazwyczaj jako krok naprzód wobec
wcześniejszych malowniczych tradycjonalnych Chin, gdzie „wszyscy” uprawiali
hazard, zażywali opium i wysługiwali się Zachodowi. Tym łatwiej w to uwierzy, że
dziś przeciętni Chińczycy zwykle niewiele wiedzą o Mao. Wiele pomników ku jego
czci zburzono, a nad pozostałymi nie palą się już lampiony jak kiedyś, ale mimo to
Mao przetrwał w pamięci większości Chińczyków jako bohater narodowy, który mimo
wielu błędów, unowocześnił Chiny.
Plaga palenia opium z Chin docierała do Chinatowns w metropoliach Ameryki
i Europy. W Berlinie lat 20. Policja tropiła jednocześnie chińskich komunistów,
hazardzistów i opiumowców.36
Dziś Chińczycy, a przynajmniej elity ChRL i Singapuru, chętnie przeciwstawiają
chiński autorytaryzm, surowość prawną i dyscyplinę społeczną w duchu
niekonfucjańskim, zachodniej „zgniliźnie”, świadomie nawiązując do wieku trucia
Chińczyków opium. Zachodnie wolności obywatelskie autorytarni władcy fasadowej
demokracji jaka jest Singapur oraz chińscy komuniści uważają za przyczynę plagi
narkomanii i innych problemów społecznych, jednocześnie przymykając oczy inne
problemy. Daleki Wschód odrzucając niektóre elementy zachodniego dyskursu praw
człowieka, wprawia Zachód w o wiele większą konsternację niż gdy robi to świat
islamu, gdzie można to zrzucić na ubóstwo i klanowość.37 Wiele wskazuje na to, że
same koła rządzące nie chcą pozwolić na zbytnie rozprzestrzenianie się konceptu
praw człowieka tak jak widzi je Zachód. Podczas konferencji OZN na ten temat
w Bangkoku (1993), wyrażono zgodę na to, by uszanować różnice kulturowe 38
(trudno, żeby dyplomaci stwierdzili coś innego), i pojawiła się ciekawa rozbieżność.
Chińczycy i Indonezyjczycy uważają bowiem zwykle, że prawa człowieka są
konsekwencją rozwoju (jak widać na przykładzie Korei Południowej, Tajwanu
i Tajlandii), natomiast elity Malezji i Singapuru, uważają, że rozwinięte
społeczeństwa „konfucjańskie” nadal będą cenić wartości wspólnotowe wyżej od
jednostkowych wolności. Oczywiście w ten sposób urzędnicy malezyjscy
i singapurscy muszą mówić by bronić swych dyktatorskich zapędów; na przykład
Lee Kuan Yew premier Singapur obwinia zachodnią wykładnię praw człowieka za
skalę przestępczości w USA:39 „…Rozpowszechnienie praw, które upoważniają
jednostkę do samowolnego zachowania dzieje się kosztem porządku
społecznego…”40 Co ciekawe pewne wydarzenia z historii Azji zdaje się potwierdzać
słuszność jego argumentacji, na przykład nagła liberalizacja kodeksu karnego
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we francuskim Wietnamie pod koniec XIX wieku, spowodowała znaczny wzrost
przestępczości w społeczeństwie przyzwyczajonym do drakońskich kar,41 jednak
stopniowa liberalizacja to zupełnie co innego, a społeczeństwo USA, gdzie kary są
zresztą stosunkowo surowe jak na Zachód, nie jest bardziej kryminogenne od na
przykład tajskiego.
Znany francuski ekonomista wolnorynkowy i krytyk Chin Guy Sorman opisuje
spustoszenia jakie czyni epidemia AIDS w ubogiej prowincji Henan, i bierność rządu,
który od kilku dekad uważa tę chorobę, za efekt zachodniej dekadencji (wszak
pierwsze przypaki wykryto w USA). Zakaz handlu krwią (1996), którą sprzedają
chłopi by nieco zarobić, był efektem inicjatywy oddolnej, a nie troski partyjniaków.42
Dopiero w 2000 roku Pekin uznał AIDS za „normalną” chorobę, a nie za karę za
narkomanię i dekadencję jednostek, i zaczął informować ludzi o ryzyku. W ogóle
seks w Chinach jest tabu. W języku chińskim nie ma rozróżnienia między pornografią
a erotyzmem, więc na wszelki wypadek partia zabrania na przykład wszelkiej
dyskusji na temat seksu,43 pod tym względem są kontynuatorami niektórych cesarzy,
zwłaszcza tych z dynastii Qing. Feminizm i otwarty homoseksualizm ograniczają się
w Chinach w zasadzie do kręgów artystycznych. Pierwszy klub dla gejów w Pekinie
działał w 1993roku i to tylko przez pół roku, nadal powszechnie uważa się w Chinach
homoseksualizm za schorzenie psychiczne. Mao uważał gejów za degeneratów,
stąd także zachodni maoiści zwalczali jeszcze w latach 70. Gay Liberation
Movement.44
Bardzo podobnie jest w fasadowej demokracji jaką jest Singapur, nadal
kierowany myślą premiera Lee, choć w roku 1990 Lee Kuan Yew zrezygnował po
30 latach premierostwa. Miasto rządzone dawniej przez Brytyjczyków po
wojskowemu, nie miało swojego czasu liberalizacji ani demokratyzacji.
Singapurczycy znani są z traktowania turystów po królewsku, ale nie są wzorem
liberalizmu. Na Singapur powołują się zwolennicy drakońskich kar za zbrodnie czy
inne przewinienia (posiadanie niewielkiej ilości narkotyków grozi więzieniem,
a śmiecenie ogromną grzywną), dlatego na przykład chiński etnicznie Hongkong
inspiruje liberałów, a niemal równie chiński Singapur – konserwatystów, od
amerykańskich Republikanów po polski PiS. Ostatni brytyjski gubernator
Hongkongu, zwolennik liberalizacji stosunków społecznych w tej kolonii, Chris
Patten krytykował założenia „azjatyckich wartości”, głoszonych zwłaszcza przez elity
polityczne Singapuru, jako część dawnej azjatyckiej etyki politycznej odzyskanej, po
ustąpieniu fali zachodniej kolonizacji.45 Patten ironizował często o niedojrzałości
i romantyzmie zachodniego dyskursu dotyczącego ekonomii w Azji. Pisał na
przykład o tym, jak Paul Krugman uważał pojawienie się „azjatyckich tygrysów”, za
efekt włączenia Azji do globalnego rynku i zachodnich, ewentualnie japońskich
inwestycji, a nie jakiegoś konfucjańskiego geniuszu.46
Singapurski minister Lee Kuan Yew, uważał, i mówił o tym otwarcie
w Hongkongu, w obecności Pattena, iż gubernator jest agentem USA, który ma
wprowadzić demokrację do Chin, Patten, ograniczył swą odpowiedź do wyrażenia
41
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nadziei, że kiedyś będzie mógł mówić podobnie ostro w Singapurze.47 Lee znany
jest z piętnowania amerykańskiej autonomii jednostki, jako egoizmu i dowodu braku
patriotyzmu, co czyni go pierwszoplanowym głosicielem „asian values”, jednak
Patten uważa, że są one zapożyczeniem z kolonialnych zachodnich koncepcji
mających usprawiedliwić niewprowadzanie demokracji do kolonii. Europejscy
kolonizatorzy wymyślili szereg argumentów i pojęcie „Azji” – jako jednej całości,
mimo iż azjatyckie kraje należą do kilku różnych cywilizacji. Dziś – zdaniem Pattena
– powtarzają te hasła azjaci, jak na przykład japoński uczony Akira Iriya (ur. 1934),
który pisze o zachodnim liberalizmie, indywidualizmie i materializmie, jako
sprzecznym z azjatyckimi wartościami takimi jak harmonia czy lojalność.48
W tym kontekście chińska awersja do liberalizacji podejścia prawnego do
używek staje się zrozumiała. Podobnie jak amerykańscy konserwatyści z Partii
Republikańskiej, uważają oni wszelkie narkotyki za zło, włącznie na przykład
z marihuaną, stosowaną w celach leczniczych w starożytnych Chinach. Dziś
z trudem można dostać marihuanę w Chinach nawet w celach medycznych.
Podobnie jak w konserwatywnych rejonach USA, walka z używkami jest częścią
szerszego frontu purytańskiej walki z przyjemnością zapoczątkowaną jeszcze przez
Mao i Reagana. Do dziś prawo chińskie jest bardzo surowe, jeśli chodzi o produkcję
i handel narkotykami ciężkimi. W 2010 roku stracono w Chinach za te przestępstwa
kilku cudzoziemców. W kwietniu 2011 karę śmierci wykonano na czterech
Japończykach. Francuz, chińskiego pochodzenia Chan Thao Phoumy został
zatrzymany w 2005 roku i skazany na dożywocie, pięć lat później zamieniono mu
wyrok na karę śmierci – oczywiście w jego sprawie chodziło cięższy narkotyk – meta
amfetaminę, którą produkował i rozprowadzał.49 Co ciekawe marihuana jest legalna
w kraju gdzie niemal nic innego nie jest legalne – w Korei Północnej.50
Tak samo jak w kwestii LGBT, tak samo w kwestii lekkich narkotyków, Chiny
reagują emocjonalnie, i ideologicznie, stąd nie należy się spodziewać jej rychłej
legalizacji, choć nawet konserwatywny stan Colorado się na to zdobył. Co ciekawe
Chińczycy nie mają nic przeciwko truciu narkotykami innych narodów od czasu do
czasu, i to nieporównywalnie szkodliwszymi od niegroźnej marihuany. W krytycznej
wobec polityki ekonomicznej ChRLD książce dwóch katalońskich autorów, czytamy
o sieciach sklepów chińskich w pogrążonej w recesji Argentynie, o wycinaniu
birmańskich lasów, a nawet truciu Birmańczyków opium,51 co zważywszy na chińską
historię brzmi bardzo dziwnie.
W sierpniu 2014 roku felietonistka „Kultury liberalnej”, sinolożka Katarzyna
Sarek pisała o nowej chińskiej kampanii narkotykowej zapowiadanej przez
prezydenta Xi Jinpinga i premiera obecnego rządu 25 czerwca, w przeddzień
Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami
(26 czerwca 1839 do dziś czczony w Chinach Lin Zexu skończył palić i niszczyć
ponad tysiąc ton zarekwirowanego Anglikom w Kantonie opium). Premier nazwał
narkotyki: „wspólnym wrogiem ludzkości”. Nie ma tu rozróżniania między
47
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narkotykami ciężkimi, a nieszkodliwymi, każdy narkotyk oznacza dekadencję. Ponad
70 proc. przechwyconych używek to narkotyki syntetyczne (ketamina,
metamfetamina i ecstasy). Zaaresztowano nawet syna Jackiego Chana, Jaycee,
który popalał marihuanę we własnym mieszkaniu i poszedł za kratki za posiadanie
100 gramów trawki. Jego sławny tata – były honorowy rzecznik Chińskiego Komitetu
Antynarkotykowego, nie tylko nie wyciągnął 32-letniego syna z aresztu, ale jeszcze
kajał się w jego imieniu (ponieważ „nie udało mu się być dobrym ojcem i zasługuje
na potępienie”). Agencje artystyczne, przeprowadzają czystkę pod kątem epizodów
artystów z narkotykami. Pekińska policja organizuje naloty na modne stołeczne
kluby i pobiera próbki moczu. Narkomanom grozi więzienie, a cudzoziemcom
deportacja. Wszystko ro dzieje się w czasie, gdy większość krajów rozwiniętych
dyskutuje nad legalizacją miękkich narkotyków, ale Chiny lubią iść własną drogą,
przypomina autorka artykułu.52 Wydaje się, że historia Chin, słabo znana samym
chińczykom ogłupianym przez dekady maoistyczną propagandą ma bezpośrednie
przełożenie na mało racjonalne podejście chińskich władz nawet do tych substancji
których szkodliwości nie udowodniono, lub jest niewielka. Krucjata antynarkotykowa
ma chyba więcej wspólnego z pokazowych procesów urządzanych hedonistom
i bogaczom, w ramach purytanizmu rządowego i fałszywego egalitaryzmu, którym
rząd w teorii się kieruje. W tym kierunku idą też wnioski Katarzyny Sarek.
Streszczenie
Artykuł dotyczy związku między chińskimi negatywnymi doświadczeniami
historycznymi związanymi z wymuszonym przez Zachód otwarciem na handel opium
a dzisiejszym chińskim bardzo twardym podejściem do narkotyków i używek,
z charakterystycznymi surowymi karami i towarzyszącą im histerią. Chińczycy mają
tendencję do łączenia narkotyków z podstępami ze strony Zachodu i z dekadencją.
Słowa klucze: wojny opiumowe, Chiny, Imperium Brytyjskie, narkotyki, polityka
antynarkotykowa
Summary
This article is about the connection between Chinese negative experience with
colonial forced opium trade in the 19th Century, and today’s strict approach to drugs,
with severe punishments, with elements of mass hysteria. The Chinese tend to
connect psychologically drug usage, even if only mild drugs are concerned, with the
feeling of cultural decadence and political traps set up by the West to China’s fatal
doom.
Key words: opium wars, China, British Empire, narcotics, drug policy
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MATURALNYM Z BIOLOGII W LATACH 2005-2015

Wstęp
Z badań prowadzonych przez CBOS wynika, że „zdrowie to niezmiennie jedno
z podstawowych dóbr cenionych w polskim społeczeństwie. Co więcej w ostatnich
latach przypisywane mu znaczenie nieco wzrosło”.1 Na stan zdrowia ogromny wpływ
mają właściwe zachowania a okazuje się, że mimo iż „większość Polaków deklaruje
dbałość o własne zdrowie, faktyczne działania zmierzające do zachowania dobrej
kondycji zdrowotnej nie są częste.2 Wydaje się więc, że nadal ogromną rolę dla
poprawy tego stanu rzeczy powinna odgrywać promocja zdrowia. Jednym z jej
sposobów jest edukacja zdrowotna prowadzona w szkole. Systematyczna edukacja
zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną długofalową inwestycję
w zdrowie społeczeństwa.3
Wraz ze zmianami systemu oświaty w Polsce zmianie ulega pozycja edukacji
zdrowotnej oraz sposób jej prowadzenia. Bez względu na wprowadzane zmiany
dużą rolę w realizacji jej celów odgrywa edukacja biologiczna. Podjęto badania nad
znaczeniem edukacji biologicznej w szkole ponadgimnazjalnej dla edukacji
zdrowotnej. Jednym ze wskaźników zaangażowania kształcenia biologicznego
w edukację zdrowotną może być obecność właściwych treści kształcenia
w podstawach programowych, zakres i sposób prezentacji treści w podręcznikach
szkolnych czy też obecność zadań sprawdzających wiedzę w tym zakresie na
egzaminach zewnętrznych. Efektywność edukacji a tym samym poziom wiedzy
w zakresie problematyki zdrowotnej można zaś ocenić na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych.
Metodologia badań
W artykule zaprezentowano fragment badań, których celem ogólnym było
określenie czy edukacja biologiczna w szkole ponadgimnazjalnej oparta na
obowiązujących od 1999 roku aktach prawnych sprzyjała kształceniu uczniów
w zakresie problematyki zdrowotnej. Prezentowane badania należące do typu
pedagogicznych badań praktycznych, posłużyły do zdiagnozowania rzeczywistości
edukacyjnej oraz jej oceny.4
W związku z celem ogólnym skonstruowano cele szczegółowe. Wśród nich
poniżej przedstawione:
Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Komunikat CBOS.
Warszawa 2012, s. 1
Ibidem, s. 10
3
H. Nakijma, Wprowadzenie w szkołach wszechstronnego programu edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia (w:) „Lider”. 1993, nr 5
4
K. Rubacha, Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych (w:) Śliwerski (red.): Pedagogika
1. Warszawa 2010, s. 57
1

2
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 określenie czy egzamin maturalny z biologii w zakresie podstawowym
przeprowadzany w latach 2005 – 2015 w oparciu o wymagania
egzaminacyjne sprawdzał wiedzę uczniów, a tym samym, sprzyjał
kształceniu w zakresie problematyki zdrowotnej;
 określenie poziomu wiedzy polskich uczniów dotyczącej problematyki
zdrowotnej na podstawie wyników egzaminu maturalnego z biologii
w zakresie podstawowym w latach 2005-2015.
Do założonych celów sformułowano poniższe problemy badawcze:
1. Czy standardy wymagań egzaminu maturalnego z biologii zawierały
wymagania dotyczące problematyki zdrowotnej?
2. Czy arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym zawierały zadania dotyczące problematyki zdrowotnej i do
jakich jej obszarów tematycznych się one odnosiły?
3. Czy zadania zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu
maturalnego z biologii w zakresie podstawowym sprawdzały zarówno
wiadomości jak i umiejętności uczniów dotyczące problematyki zdrowotnej?
4. Jaki był poziom wiedzy uczniów zdających egzamin maturalny z biologii
podstawowej na temat problematyki zdrowotnej?
Do problemów badawczych sformułowano odpowiadające im hipotezy:
1. Standardy wymagań egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym w latach 2005-2015 zawierały wymagania, które odnosiły się
bezpośrednio lub pośrednio do problematyk zdrowotnej.
2. Arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym zawierały zadania dotyczące problematyki zdrowotnej,
jednakże nie odnosiły się one do wszystkich jej obszarów.
3. Zadania zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu
maturalnego z biologii sprawdzały przede wszystkim umiejętności
zdających, w mniejszym stopniu wiadomości z zakresu problematyki
zdrowotnej.
4. Poziom wiedzy uczniów z zakresu problematyki zdrowotnej oceniany na
podstawie wyników egzaminu maturalnego nie był zadawalający.
W celu weryfikacji powyższych hipotez przeprowadzono badania
z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego techniką analizy dokumentów. 5
Analizie poddano:
 standardy wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii od
roku 20056 oraz od roku 2008;7
 arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym przeprowadzanego w miesiącu maj w latach 2005-2015;8
 raporty i sprawozdania CKE z egzaminów maturalnych z biologii w latach
2005-2015.9

5

M. Guzik-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa 2011,
s. 233-295
Informator maturalny – biologia od roku 2005. Warszawa 2003, s.17-24
7
Informator maturalny – biologia od roku 2008. Warszawa 2007, s.17-23
8
Arkusze egzaminu maturalnego z biologii (w:) www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/arkusze/ (pobrano 10.07.2016 r.)
9
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/wyniki/ (pobrano 10.07.2016 r.)
6
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Powyższe dokumenty należały do intencjonalnie tworzonych, będących
w posiadaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Są one ogólnie
dostępne na stronie internetowej www.cke.edu.pl/. Przygotowane były na potrzeby
egzaminów, które obejmowały uczniów nauczanych według starej podstawy
programowej wdrażanej od 1999 roku10 zaś organizację egzaminu oparto o poniższe
akty prawne:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących
podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 846);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późniejszymi
zmianami).
Badania miały charakter ilościowo – jakościowy. Analiza standardów wymagań
egzaminacyjnych zamieszczonych w dwóch informatorach maturalnych pozwoliła
na wybór standardów i wymagań odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do
problematyki zdrowotnej. Analiza ilościowa arkuszy maturalnych z biologii pozwoliła
na ustalenie liczby zadań dotyczących problematyki zdrowotnej w poszczególnych
arkuszach oraz ich procentowego udziału w poszczególnych latach. Analiza
jakościowa treści wybranych zadań pozwoliła na określenie, których obszarów
tematycznych edukacji zdrowotnej one dotyczyły. Analiza raportów i sprawozdań
z egzaminów maturalnych pozwoliła na dokonanie oceny w jakim stopniu treści
uwzględnione w zadaniach maturalnych dotyczące problematyki zdrowotnej zostały
przez zdających opanowane. Łącznie zanalizowano jedenaście arkuszy
maturalnych oraz taką samą liczbę raportów zawierających opis egzaminów i ich
wyniki.
Wyniki badań
Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych pokazała, że na egzaminie
z biologii w zakresie podstawowym w latach 2005 – 2015 sprawdzano wymagania
pogrupowane w trzy obszary standardów:
 I. wiadomości i rozumienie;
 II. korzystanie z informacji;
 III. tworzenie informacji.
Zadania z obszaru I. wiadomości i rozumienie miały sprawdzać czy zdający
zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa, przedstawia oraz wyjaśnia procesy
i zjawiska. Szczegółowa analiza wymagań egzaminacyjnych zamieszczonych
w informatorach pozwoliła na odnalezienie tych, które były bezpośrednio lub
pośrednio związane z edukacją zdrowotną a tym samym poziom ich opanowania
powinny sprawdzać zadania maturalne. Analiza standardów z obszaru pierwszego
ujawniła, że bezpośrednio do zdrowia człowieka odnosiły sie trzy standardy. W tabeli
nr 1 zestawiono szczegółowy opis wymagań do tych standardów. Wynika z niej, że
trzynaście wymagań dotyczyło bezpośrednio problematyki zdrowotnej. Podobna
10

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z dnia 23 lutego
1999 roku)
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liczba, odpowiednio sześć i pięć znalazła się w standardzie I.3.c. oraz I.4.b.
Najmniej, bo tylko dwa wymagania, w standardzie 1.4.c. Część standardów
z obszaru I i odpowiadających im wymagań dotyczyła min: budowy i funkcji
organizmu człowieka, związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka.
Uznano, że były one związane pośrednio z problematyką zdrowotną.
Tabela nr 1: opisy wymagań do pierwszego obszaru standardów bezpośrednio
odnoszące się do problematyki zdrowotnej
standard I.3) przedstawia
i wyjaśnia zależności
pomiędzy organizmem
człowieka i środowiskiem:
c) określa wpływ
czynników środowiska na
stan zdrowia i czynności
życiowe człowieka
określić korzyści i zagrożenia
dla środowiska i zdrowia
człowieka wynikające
ze stosowania w praktyce
nowych odmian roślin
i zwierząt (w tym form
transgenicznych) oraz
nowoczesnych metod
uprawy roślin i hodowli
zwierząt
określić zagrożenia dla
zdrowia wynikające
z oddziaływania na organizm
człowieka: stresu,
szkodliwych substancji
(używek, dopingu, trucizn,
czynników mutagennych)
oraz przedstawić sposoby
zapobiegania tym
zagrożeniom
wymienić rodzaje
niezbędnych człowiekowi
składników pokarmowych
(z uwzględnieniem witamin,
mikroelementów,
aminokwasów egzogennych)
ze wskazaniem ich źródeł
oraz roli w organizmie
opisać skutki zdrowotne
niedoboru podstawowych
składników pokarmowych,
zaburzenia wynikające
z niewłaściwego żywienia

Opis wymagań
standard I.4) przedstawia
i wyjaśnia zjawiska oraz
procesy biologiczne:
b) wyjaśnia zjawiska
i procesy biologiczne
zachodzące
w organizmie człowieka lub
środowisku, określa ich
znaczenie
określić potrzeby
energetyczne organizmu,
możliwości ich zaspokojenia
przez stosowanie
odpowiedniej diety oraz
wyjaśnić związek z kosztami
energetycznymi różnych form
aktywności fizycznej
określić czynniki wywołujące
stres oraz wyjaśnić jego
mechanizm

scharakteryzować rodzaje
odporności i jej mechanizmy,
określić znaczenie odporności
w transplantacji

opisać podstawowe zmiany
zachodzące w rozwoju
człowieka od jego poczęcia do
narodzin, określić czynniki,
zakłócające prawidłowy rozwój

standard I.4)
przedstawia
i wyjaśnia zjawiska
oraz procesy
biologiczne:
c) opisuje i wyjaśnia
zasady dziedziczenia
cech i wynikające
z nich konsekwencje
dla człowieka
opisać organizację
genomu człowieka oraz
wyjaśnić podstawowe
zasady dziedziczenia
i ekspresji informacji
genetycznej

podać przykłady chorób
dziedzicznych
człowieka, określić
możliwości ich
diagnozowania
(z uwzględnieniem
diagnostyki
molekularnej) i leczenia
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(otyłość, anoreksja, bulimia),
uwarunkowania prawidłowej
diety(wiek, płeć, rodzaj
pracy, stan zdrowia)
określić źródła i drogi
zakażenia wirusami
(z uwzględnieniem etapów
infekcji), bakteriami,
pierwotniakami i robakami
pasożytniczymi, podać
przykłady chorób oraz
sposobów ich zwalczania
i zapobiegania im
określić czynniki podnoszące
ryzyko chorób układu
krążenia (miażdżycy,
nadciśnienia, zawału),
chorób nowotworowych
i chorób układu
odpornościowego (alergie,
AIDS) oraz przedstawić
sposoby zapobiegania tym
chorobom.

opisać i wyjaśnić mechanizm
homeostazy w organizmie
człowieka (z uwzględnieniem
wzajemnego oddziaływania
układów) na przykładzie
regulacji parametrów
ustrojowych (temperatury
ciała, składu płynów
ustrojowych) oraz wykazać, że
choroby to efekt zaburzenia
homeostazy ustroju.

Standardy z obszaru II. korzystanie z informacji miały ocenić czy zdający
wykazuje umiejętność wykorzystania i przetwarzania informacji. Analiza standardów
i wymagań z tego obszaru wykazała, że nie odnosiły się one bezpośrednio do
zdrowia człowieka ale każda umiejętność mogła być przydatna w edukacji
zdrowotnej. Zdający powinien umieć min.: odczytywać informacje przedstawione
w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu, rysunku; selekcjonować, porównywać
informacje; przetwarzać informacje według podanych zasad.
Standardy z obszaru III. tworzenie informacji sprawdzały umiejętności
rozwiązywania problemów i interpretowania informacji. Analiza standardów
wymagań z tego obszaru wykazała że dwa z nich oraz odpowiadające im
wymagania odnosiły się bezpośrednio do zdrowia człowieka. Był to standard III.
1) zdający planuje działania na rzecz własnego zdrowia i ochrony środowiska:
a) określa obiekt, zakres, cel działania; b) opisuje możliwy do realizacji sposób
działania, dobiera odpowiednie metody i środki, przewiduje skutki; c) wskazuje
osoby lub organizacje które mogą udzielić wsparcia, d) planuje przebieg obserwacji
oraz III. 2) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe
pomiędzy prezentowanymi faktami, c) wykonuje obliczenia, rozwiązuje zadania
z zakresu dziedziczenia cech u człowieka. Pozostałe standardy i wymagania
z obszaru III odnosiły się do umiejętności bardzo przydatnych w edukacji zdrowotnej
np. objaśnianie i komentowanie informacji, określanie tendencji zmian, wyjaśnianie
związków przyczynowo-skutkowych, odnoszenie się krytyczne do tekstu lub danych;
formułowanie wniosków oraz formułowanie i uzasadnia opinii na podstawie analizy
informacji.
Analiza 11 arkuszy maturalnych pozwoliła na ustalenie liczby zadań
dotyczących problematyki zdrowotnej oraz na wyliczenie ich procentowego udziału
w badanych dokumentach. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli nr 2.
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Ogółem w ciągu 11 lat w arkuszach maturalnych z biologii w zakresie podstawowym
zamieszczono 107 zadań dotyczących problematyki zdrowotnej. Stanowiły one
26,23% wszystkich zadań. Średnio w jednym arkuszu znalazło się około 10 zadań,
co stanowiło około 26% wszystkich zadań zamieszczanych w jednym arkuszu.
Okazało się ponadto, że liczba zadań w poszczególnych latach wahała się od
sześciu w 2013 roku, co stanowiło około 15% udziału wśród wszystkich zadań
w arkuszu, do czternastu w 2014 roku, co stanowiło prawie 36%. Na potrzeby badań
zadania zostały odpowiednio zakodowane, informacje o tym przedstawiono tabelach
nr 6, 7 i 8.
Tabela nr 2: liczba i procentowy udział zadań dotyczących problematyki zdrowotnej
w arkuszach maturalnych z biologii w zakresie podstawowym w latach 2005-2015
Liczba zadań
dotyczących
problematyki
zdrowotnej
1
2005
29
7
2
2006
30
8
3
2007
32
11
4
2008
38
12
5
2009
38
9
6
2010
37
12
7
2011
39
7
8
2012
43
9
9
2013
41
6
10
2014
39
14
11
2015
42
12
Razem
408
107
Średnia
37,1
9,73
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Lp.

Rok

Liczba zadań
w arkuszu

Procentowy udział
w arkuszu zadań
dotyczących problematyki
zdrowotnej
24,14
26,67
34,38
31,58
23,68
32,43
17,95
20,93
14,63
35,90
28,57
26,23
26,25

Analiza jedenastu sprawozdań dostępnych na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej charakteryzujących egzamin maturalny z biologii i jego
wyniki w latach 2005-2015 pozwoliła na określenie poziomu trudności zadań
sprawdzających wiedzę dotyczącą problematyki zdrowotnej. Wykorzystano do tego
zamieszczone w sprawozdaniach informacje o wskaźnikach łatwości
poszczególnych zadań maturalnych. Dokonano interpretacji uzyskanych
wskaźników łatwości określając stopień łatwości/trudności każdego zadania przy
wykorzystaniu powszechnie stosowanej skali (Tabela nr 3).
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Tabela nr 3: interpretacja wskaźników łatwości zadań
Wartość
wskaźnika
łatwości
Interpretacja
Łatwości/trudn
ości zadania
Źródło:11

0,00-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,89

0,90-1,00

Bardzo
trudne

Trudne

Umiarkowa
nie trudne

Łatwe

Bardzo
łatwe

Wyniki zamieszczone w tabeli nr 4 pokazują, że ponad połowa zadań (54)
okazała się trudna dla zdających maturę z biologii w zakresie podstawowym w latach
2005 – 2015. Oznacza to, że rozwiązało je od 20 do 49% maturzystów. Prawie 20%
stanowiły zadania umiarkowanie trudne, co oznacza, że rozwiązało je od 50 do 69
% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dość dużo zadań tj. około 16% należało
do bardzo trudnych i poradziło sobie z nimi mniej niż 20% uczniów. Zadania łatwe
i bardzo łatwe stanowiły łącznie około 14% wszystkich zadań dotyczących
problematyki zdrowotnej, przy czym bardzo łatwe zaledwie 2,8%.
Tabela nr 4: charakterystyka zadań wg stopnia łatwości i obszarów standardów
wymagań
Stopień
łatwości

Bardzo trudne
Trudne
Umiarkowanie
trudne
Łatwe
Bardzo łatwe
Razem

Wiadomości
i rozumienie
Liczba
%
zadań
N=34

Korzystanie
z informacji
Liczba
%
zadań
N=17

Tworzenie
informacji
Liczba
%
zadań
N=56

Razem
Liczba
zadań

4
20
8

11,76
58,82
23,53

1
10
3

5,88
58,82
17,65

10
26
10

17,86
46,42
17,86

15
56
21

%
N=10
7
14,01
52,34
19,62

0
2
34

0,00
5,88
100

2
1
17

11,76
5,89
100

10
0
56

17,86
0,00
100

12
3
107

11,22
2,80
100

Arkusze maturalne z biologii na poziomie podstawowym składały się z różnego
rodzaju zadań otwartych i zamkniętych, sprawdzały wiadomości i umiejętności
opisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: wiadomości
i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

11

B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia. Warszawa 1999, s.152-153
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Tabela nr 5: charakterystyka zadań dotyczących problematyki zdrowotnej na egzaminie
maturalnym z biologii w zakresie podstawowym wg obszarów standardów wymagań
egzaminacyjnych
Obszar Standardów
wymagań egzaminacyjny

Liczba
zadań
34
17

Udział
procentowy
dla N= 107
31,78
15,88

Średni
wskaźnik
łatwości
0,43
0,50

I.Wiadomości i rozumienie
II. Korzystanie z informacji
III.Tworzenie informacji

56

52,34

0,36

Interpretacja
wskaźnika
łatwości
Trudne
Umiarkowanie
trudne
Trudne

Analiza arkuszy maturalnych oraz raportów z egzaminów maturalnych
pozwoliła na określenie, którym standardom wymagań egzaminacyjnych były one
dedykowane oraz ocenę stopnia ich łatwości. Wyniki badań przedstawia tabela nr 4
i 5 oraz diagramy na rysunkach nr 1, 2, 3, 4 i 5. Do sprawdzenia poziomu
opanowania wymagań z obszaru I wiadomości i rozumienie w ciągu 11 lat
skonstruowano 34 zadania (Tabela nr 4, Rysunek nr 1 i 2). Stanowiły one około 32%
wszystkich zadań o problematyce zdrowotnej. Znajdowały się one w każdym
badanym arkuszu w liczbie od dwóch do sześciu. W jednym arkuszu zamieszczono
średnio trzy zadania. Zadania sprawdzające wiadomości i ich rozumienie okazały
się dla zdających maturzystów trudne. Wskaźnik łatwości osiągnął średnią wartość
0,43 co oznacza, że rozwiązało je mniej niż połowa zdających. Ponad połowa
spośród 34 zadań (58,82%) była dla maturzystów trudna, cztery zadania okazały się
bardzo trudne (17,65%), a osiem – umiarkowanie trudna (23, 53%). Nie było zadań
łatwych, jedynie dwa (5,88%) okazały się bardzo łatwe. Najniższą wartość
wskaźnika łatwości uzyskało zadanie 19w (Tabela nr 6), co oznacza, że jedynie 4%
maturzystów zdających w tamtym roku biologię podstawową potrafiło wskazać na
przykładzie pozytywną rolę cholesterolu w organizmie człowieka. Podobnie duży
problem mieli uczniowie w tym samym roku z rozwiązaniem zadania 20w, zaledwie
16% maturzystów poprawnie wskazało zaburzenia w pracy układu krążenia i układu
ruchu na skutek niewłaściwego żywienia i wynikającej z niego otyłości. Kolejne dwa
bardzo trudne zadania zamieszczono w arkuszach egzaminacyjnych w 2011 roku.
W obu przypadkach poziom rozwiązalności wyniósł 13%. Jedno z zadań – 22w –
wymagało scharakteryzowania rodzaju odporności nabytej po podaniu przeciwciał
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, drugie – 24w wymagało
wyjaśnienia znaczenia kwasu foliowego dla prawidłowego rozwoju płodu. Łatwe
okazało się zadanie 4w wymagające podania przykładów działań warunkujących
sprawność umysłu oraz 21w sprawdzające umiejętność rozróżnienia chorób
genetycznych spośród podanych chorób człowieka. Rozwiązanie tych zadań znało
ponad 90% maturzystów.
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Tabela nr 6: zestawienie zadań dotyczących problematyki zdrowotnej wraz z ich kodami
przyjętymi na potrzeby badań – I obszar standardów wymagań „wiadomości i rozumienie
Rok

2005

2006
2007

Nr
zadania
w
arkuszu
5
9
13
16
12
14
8
9
12
14
21
24

Kod
zadania
w
badaniach
1w
2w
3w
4w
5w
6w
7w
8w
9w
10w
11w
12w

Rok

2008

2009
2010

2011

Nr
zadania
w
arkuszu
2a
9
10a
10b
17
25b
16
19
23
11
19a
20

Kod
zadania
w
badaniach
13w
14w
15w
16w
17w
18w
19w
20w
21w
22w
23w
24w

Rok

2012
2013
2014

2015

Nr
zadania
w
arkuszu
14
22
17
20
1
9a
21
16
17
29a

Kod
zadania
w
badaniach
25w
26w
27w
28w
29w
30w
31w
32w
33w
34w

Rysunek nr 1: łatwość zadań 1w – 15w sprawdzających poziom opanowania wymagań
z pierwszego obszaru standardów – wiadomości i rozumienie
1

0,91

0,9

Wartości wskaźnika łatwości

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,59

0,55 0,57 0,57
0,48 0,48
0,39

0,42

0,46 0,46

0,42 0,41
0,33 0,33

0,3
0,2
0,1
0
1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w 9w 10w 11w 12w 13w 14w 15w
Kod zadania wg tabeli nr 6
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Wartość wskaźnika łatwości

Rysunek nr 2: łatwość zadań 16w – 34w sprawdzających poziom opanowania
wymagań z pierwszego obszaru standardów – wiadomości i rozumienie
0,95
1
0,85
0,9
0,8
0,7
0,57
0,55
0,6
0,51
0,46
0,43
0,5
0,41
0,39
0,37
0,37
0,4
0,31
0,27
0,25
0,23
0,3
0,16
0,13
0,13
0,2
0,04
0,1
0

Kod zadania wg tabeli nr 6

Do sprawdzenia poziomu opanowania wymagań z II obszaru standardów –
korzystanie z informacji skonstruowano siedemnaście zadań. Stanowiły one około
16% wszystkich zadań o problematyce zdrowotnej zamieszczonych
w analizowanych arkuszach maturalnych (tabela nr 5). W dziewięciu
z analizowanych arkuszy odnaleziono od jednego do trzech zadań, w dwóch
arkuszach nie było żadnego zadania. Średnio w jednym badanym arkuszu
maturalnym uczniowie napotkali 1,54 zadania o problematyce zdrowotnej, które
sprawdzało umiejętności korzystania z informacji. Zadania te okazały się dla
zdających umiarkowanie trudne. Średnia wartość wskaźnik łatwości wyniosła 0,50
co oznacza, że rozwiązało je 50 % uczniów. Wskaźniki łatwości dla każdego z zadań
pokazuje rysunek nr 3. Wynika z niego, że zadania bardzo trudne i trudne stanowiły
łącznie ponad połowę wszystkich zadań, odpowiednio około 6% i około 58%.
Najtrudniejsze dla zdających było określenie możliwych grup krwi biorcy i dawcy
podczas transfuzji. Zadanie to (12k) rozwiązało zaledwie 14 maturzystów w 2011
roku. Zadania umiarkowanie trudne stanowiły ponad 17% podobnie jak łącznie
zadania łatwe i bardzo łatwe. Najłatwiejsze dla zdających okazało się zadanie 9k
(Tabela nr 7). Ponad 90% maturzystów z tamtego roku posiadła umiejętność
odczytywania i porównywania informacji dotyczących zapotrzebowania człowieka
na składniki pokarmowe.
Tabela nr 7: Z=zestawienie zadań dotyczących problematyki zdrowotnej wraz z ich
kodami przyjętymi na potrzeby badań – II obszar standardów wymagań „korzystanie
z informacji”
Rok
2005
2006
2007

Nr zadania
w arkuszu
6
19
3

Kod zadania
w badaniach
1k
2k
3k

Rok
2009

2010

Nr zadania
w arkuszu
5
16
28
4a

Kod zadania
w badaniach
9k
10k
11k
12k
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2008

6
10
5
11a
19a

4k
5k
6k
7k
8k

2011
2012
2013
2014
2015

24a
12a
19a
20a
13

13k
14k
15k
16k
17k

Wartość wskaźnika łatwości

Rysunek nr 3: łatwość zadań sprawdzających standard korzystanie z informacji

0,92
1
0,9
0,77 0,75
0,8
0,68
0,7
0,58
0,55
0,6 0,47
0,44
0,44 0,47 0,47 0,48
0,5
0,39
0,31 0,29
0,4
0,29
0,3
0,14
0,2
0,1
0
1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k 15k 16k 17k
Kod zadania wg tabeli nr 7

Tabela nr 8: zestawienie zadań dotyczących problematyki zdrowotnej wraz z ich kodami
przyjętymi na potrzeby badań – III obszar standardów wymagań „tworzenie informacji”
Rok

2005

2006

2007
2008

2009

2010

Nr
zadania
w
arkuszu
12
14
24
7
15
22
24
7
11
2b
4
6
8
11b
6
13
15
29
4b

Kod
zadania
w
badaniach
1t
2t
3t
4t
5t
6t
7t
8t
9t
10t
11t
12t
13t
14t
15t
16t
17t
18t
19t

Rok

2010

2011

2012

2013

Nr
zadania
w
arkuszu
14
17
18
20
24a
24b
25
8
19b
24b
7a
7b
12b
13
21
25
8
15
16

Kod
zadania
w
badaniach
20t
21t
22t
23t
24t
25t
26t
27t
28t
29t
30t
31t
32t
33t
34t
35t
36t
37t
38t

Rok

2014

2015

Nr
zadania
w
arkuszu
19
8
9b
19b
20b
22
24a
24b
25a
25b
3
9
14
15
21
26a
26b
29b

Kod
zadania
w
badaniach
39t
40t
41t
42t
43t
44t
45t
46t
47t
48t
49t
50t
51t
52t
53t
54t
55t
56t
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Rysunek nr 4: łatwość zadań 1t – 25t sprawdzających poziom opanowania wymagań
z trzeciego obszaru standardów – tworzenie informacji
1

Wartość wskaźnika łatwości

0,9
0,8

0,89
0,85

0,81

0,77
0,7

0,7

0,7

0,63

0,6
0,5

0,43
0,4
0,38
0,33

0,42

0,4

0,3
0,2
0,1

0,44
0,44
0,44
0,32
0,31

0,48

0,26

0,21
0,12

0,09

0,27
0,21

0,05

1t
2t
3t
4t
5t
6t
7t
8t
9t
10t
11t
12t
13t
14t
15t
16t
17t
18t
19
20
21
22
23
24
25t

0
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Do sprawdzenia poziomu opanowania wymagań z trzeciego obszaru
standardów tj. tworzenie informacji w analizowanych arkusza zamieszczono łącznie
56 zadań. Jak wynika z tabeli nr 5 stanowiły one ponad połowę wszystkich zadań
dotyczących problematyki zdrowotnej. Odnaleziono je we wszystkich analizowanych
arkuszach w liczbie od dwóch do dziewięciu. Najwięcej tj. od ośmiu do dziewięciu
zadań odnaleziono w arkuszach z roku 2010, 2014 i 2015. Średnio na jeden arkusz
przypadało około pięciu zadań. Średnia wartość wskaźnika łatwości wyniosła 0,36
co oznacza, że zadania z tego obszaru standardów wymagań były dla zdających
trudne. Jak wynika z tabeli nr 5 zadania bardzo trudne w liczbie dziesięciu stanowiły
prawie 18%, podobnie jak zadania umiarkowanie trudne. Zadania trudne w liczbie
26, stanowiły niewiele mniej niż połowę. Ponadto odnaleziono dziesięć zadań
łatwych, co stanowiło prawie 18% zadań oraz żadnego zadania bardzo łatwego.
Informacje o wskaźnikach łatwości poszczególnych zadań przedstawiają rysunki 4
i 5. Najtrudniejsze zadanie 19t rozwiązało zaledwie 5 % maturzystów, którzy potrafili
uzasadnić możliwe grupy krwi biorcy na podstawie przedstawionych informacji. Taki
sam poziom rozwiązalności uzyskało zadanie 55t. W tym przypadku 95% zdających
nie potrafiło określić prawdopodobieństwa przekazania potomstwu allelu
warunkującego chorobę genetyczną. Najlepiej zdający poradzili sobie z zadaniem
2t, które sprawdzało umiejętność racjonalnego argumentowania w związku
z zakażeniem wirusem HIV. Rozwiązało je prawie 90% maturzystów.
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Rysunek nr 5: łatwość zadań 26t – 56t sprawdzających poziom opanowania wymagań
z trzeciego obszaru standardów – tworzenie informacji
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Analiza jakościowa arkuszy maturalnych z biologii w zakresie podstawowym
oraz badanie raportów maturalnych pozwoliły na ocenę, do których obszarów
tematycznych edukacji zdrowotnej odnoszą się zadania maturalne z biologii
podstawowej oraz jaki jest poziom wiedzy maturzystów z danego obszarze.
W edukacji zdrowotnej zwykle wyodrębnia się następujące jej obszary
tematyczne:12,13
 higiena osobista i otoczenia;
 bezpieczeństwo w życiu codziennym;
 zdrowe odżywianie;
 aktywność fizyczna;
 zapobieganie urazom i chorobom choroby;
 pielęgnacja ciała;
 praca i wypoczynek;
 zdrowie psychospołeczne;
 edukacja seksualna;
 zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych;
 przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.
Po uwzględnieniu wymagań egzaminacyjnych wyodrębniono dodatkowe dwa
obszary tj. szkodliwość palenia i choroby genetyczne. Wyniki analizy przedstawiono
w tabeli nr 9. Pokazały one, że egzamin maturalny z biologii w zakresie
podstawowym w latach 2005-2015 umożliwił sprawdzenie wiedzy dotyczącej
sześciu obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej.
B. Woynarowska, Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej (w:) Woynarowska (red.): Organizacja
i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa 2011, s.13-19
13
Edukacja zdrowotna (w:) www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-19445/edukacja-zdrowotna (pobrano
30.07.2016 r.)
12
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Tabela nr 9: zestawienie zadań dotyczących problematyki zdrowotnej wg treści edukacji
zdrowotnej
Lp.

Obszar treści
kształcenia

Liczba
zadań

Udział
procentowy
dla N=107

1

Bezpieczeństwo w
życiu codziennym
Choroby
somatyczne
Zdrowe
odżywianie
Aktywność
fizyczna a zdrowie
Szkodliwość
palenia
Choroby
genetyczne

6

2
3
4
5
6

Interpretacja
Współczynnika
łatwości

5,61

Średnia
wartość
współczynnika
łatwości
0,49

60

56,07

0,47

trudne

19

17,76

0,50

6

5,61

0,42

umiarkowanie
trudne
trudne

3

2,80

0,18

bardzo trudne

13

12,15

0,34

trudne

trudne

Okazało się, że najczęściej sprawdzana była wiedza dotycząca chorób
somatycznych. Umiejętności uczniów w tym zakresie diagnozowało aż 60 zadań, co
stanowiło 56,07% wszystkich zadań poświęconych problematyce zdrowotnej.
Zadania te miały różny stopień trudności dla absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych. Prawie połowa zadań okazała się dla zdających trudna. Aż 8
zadań tj. 13,33% okazała się bardzo trudna tzn., że rozwiązało je mniej niż 20%
uczniów. Jedynie 16,66 % zadań stanowiły zadania łatwe podobnie jak zadania
umiarkowanie trudne. Średnia wartość wskaźnika łatwości zadań z obszaru
dotyczącego chorób somatycznych wyniosła 0,47 co wskazuje, że średnio
poprawnie rozwiązało je około 47% uczniów. Zadania dotyczyły objawów, diagnozy
oraz zapobiegania różnym chorobom. Najczęściej sprawdzana była wiedza na temat
chorób układu krążenia, układu immunologicznego, otyłości, konfliktu
serologicznego, transplantacji narządów. Pojedyncze zadania dotyczyły
nowotworów, układu kostnego, nerwowego i moczowego oraz zapobieganiu wadom
płodu. Niecałe 18% stanowiły zadnia dotyczące odżywiania. Ponad połowa z nich
okazała się dla zdających trudna, zaś jedna czwarta – umiarkowanie trudna.
Pozostałe, tj. około 11% stanowiły zadania łatwe. Jedno było bardzo łatwe a tym
samym rozwiązało je ponad 90% uczniów i jedno bardzo trudne, które rozwiązało
zaledwie 16% zdających. Sprawdzana wiedza w zakresie odżywiania dotyczyła
najczęściej skutków zdrowotnych niedoboru podstawowych składników
odżywczych, określania roli niezbędnych człowiekowi składników pokarmowych,
określania źródła witamin, ich roli i skutków niedoboru, wyjaśniania zależności
prawidłowej diety od różnych czynników np. wieku, wskazywania zaburzeń
wynikających z niewłaściwego żywienia, analizowania piramidy żywieniowej.
Najtrudniejsze okazało się zadnie, w którym uczniowie musieli wskazać zaburzenia
wynikające z niewłaściwego żywienia i podać przykład choroby układu krążenia
i układu ruchu jako skutków otyłości. Najłatwiejsze dotyczyło odczytania
i porównania informacji na temat zapotrzebowania człowieka na składniki
pokarmowe przedstawionych w formie tekstu i wykresu. Na kolejnym miejscu pod
względem udziału procentowego znalazły się zadania dotyczące chorób
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genetycznych. Stanowiły one około 12% wszystkich zadań i wystąpiły w większości
analizowanych arkuszy. 54 % tych zadań okazała się dla zdających trudna, 23% to
zadania bardzo trudne, pozostałe umiarkowanie trudne i jedno zadanie bardzo
łatwe. Średni poziom wskaźnika łatwości osiągnął wartość 0,36. Zadania sprawdzały
umiejętności
z zakresu dziedziczenia chorób genetycznych oraz określania prawdopodobieństwa
wystąpienia choroby genetycznej u pary rodziców, co stanowiło dla maturzystów
największą trudność. Jedno z takich zadań rozwiązało zaledwie 5% zdających
maturę z biologii w 2015 roku. Sześć tj. zaledwie 5,61% spośród zadań zaliczonych
do problematyki zdrowotnej dotyczyło bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Wszystkie, z wyjątkiem jednego, okazały się zadaniami trudnymi osiągając wartość
wskaźnika łatwości od 0,35 do 0,46. Jedno zadanie było dla zdających łatwe.
Średnia wartość wskaźnika łatwości wyniosła 0,49. Zadania sprawdzały wiadomości
i umiejętności dotyczące negatywnego wpływu odwodnienia na organizm,
wskazywania związków chemicznych niszczących ozonosferę w kontekście
zagrożenia dla organizmu człowieka, analizowania danych dotyczących zawartości
dioksyn w mleku oraz czynności zwiększających ryzyko zakażenia wirusem HIV.
Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa w życiu codziennym zadania na temat
aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie były bardzo nieliczne i stanowiły 5,61%
wszystkich zadań dotyczących problematyki zdrowotnej. Odnaleziono ich zaledwie
sześć co oznacza, że jedynie w połowie badanych arkuszy egzaminacyjnych
zamieszczono zaledwie po jednym zadaniu z tego obszaru treści kształcenia.
Zadania te okazały się dla zdających trudne. Najtrudniejsze zadanie rozwiązało 26%
maturzystów, co oznacza, że co czwarty maturzysta zdający biologię w 2011 roku
potrafił sformułować argumenty uzasadniające korzystny wpływ aktywności
fizycznej na układ krążenia. Najmniej problemu mieli maturzyści z opisywaniem
warunków przeprowadzania obserwacji wpływu wysiłku fizycznego na
przyspieszenie akcji serca. Rozwiązało je 68% zdających. Średnia wartość
wskaźnika łatwości wynosiła 0,42. Pozostałe zadania sprawdzały umiejętność
odczytywania z tekstu dotyczącego aktywności fizycznej przyczyny powstawania
dodatniego bilansu energetycznego i otyłości, przetwarzania informacji dotyczących
zależności między aktywnością fizyczną a zapotrzebowaniem na energię,
uzasadniania na przykładzie wybranej zmiany adaptacyjnej pozytywnego wpływu
wysiłku fizycznego na organizm człowieka. Ostatni wyodrębniony obszar treści
kształcenia dotyczył szkodliwości palenia. Odnaleziono jedynie trzy zadania
dotyczące tego problemu. Oznaczało to, że problematyka ta na egzaminie
maturalnym z biologii pojawiała się co cztery lata. Zadania sprawiły uczniom dużą
trudność. Rozwiązało je od 7% do 39% maturzystów. Średnia wartość wskaźnika
łatwości osiągnęła wartość 0,18. 91% zdających maturę z biologii w 2008 roku nie
potrafiła uzasadnić opinii dotyczącej wpływu palenia na wydolność fizyczną. 93%
zdających w 2014 roku nie potrafiło wyjaśnić na podstawie tekstu związku biernego
palenia z pogorszeniem u ludzi czynności umysłowych. Jedynie 39% zdających
w 2015 roku poprawnie wyjaśniło związek między brakiem rzęsek nabłonka
w drogach oddechowych palaczy a częstymi infekcjami w obrębie układu
oddechowego.
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Podsumowanie
Uzyskane wyniki badań weryfikujące pierwszą hipotezę badawczą pozwalają
na jej potwierdzenie. Oznacza to, że standardy egzaminacyjne egzaminu
maturalnego z biologii w zakresie podstawowym przeprowadzanym w latach 2005 –
2015 zawierały wymagania, które odnosiły się do problematyki zdrowotnej. Niektóre
z nich odnosiły się bezpośrednio do zdrowia człowieka i dotyczyły większości
z powszechnie wyróżnianych obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej
tj. bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie używania substancji
psychoaktywnych, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna, zapobieganie
chorobom somatycznym, zdrowie psychospołeczne (stres). Większość z tych
wymagań związana była z pierwszym obszarem standardów tzn. wiadomości
i rozumienie, część zaś z trzecim obszarem i dotyczyła planowania działania na
rzecz własnego zdrowia. Duża część wymagań, związana była z edukacją
zdrowotną pośrednio i odnosiła się do anatomii i fizjologii organizmu człowieka.
Stanowiły one podstawę rozumienia działań na rzecz zdrowia. Wymagania
z obszaru drugiego – korzystanie z informacji – nie zawierały zapisów bezpośrednio
dotyczących zdrowia lecz umiejętności niezbędnych dla jego ochrony. Podobnie
wymagania z trzeciego obszaru – tworzenie informacji – odnosiły się do
rozwiązywania problemów i interpretowania informacji co wymaga twórczego,
krytycznego myślenia i stanowi tzw. umiejętności życiowe, które wg WHO są
zdolnościami do przystosowania i pozytywnego zachowania, które umożliwiają
jednostce skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami codziennego życia”. 14
Analizując arkusze wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
maturalnego stwierdzono, że zawierały one zadania dotyczące problematyki
zdrowotnej, które odnosiły się do kilku obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej.
Potwierdza to prawdziwość hipotezy drugiej. Liczba zadań sprawdzających wiedzę
z omawianej problematyki stanowiła łącznie czwartą część wszystkich zadań
maturalnych zamieszczanych w analizowanych arkuszach. Jednakże ich liczba
w poszczególnych latach znacznie się różniła. Odsetek zadań dotyczących zdrowia
wahał się od 15% do prawie 36%. Analiza jakościowa zadań wykazała, że nie
dotyczyły one wszystkich obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej oraz nie
odnosiły się do wszystkich wymagań egzaminacyjnych zawartych dotyczących
problematyki zdrowotnej. Najczęściej sprawdzana była wiedza zdających na temat
chorób somatycznych, w dalszej kolejności zdrowego odżywiania, chorób
genetycznych. Sporadycznie zamieszczano zadania odnoszące się do problemów
bezpieczeństwa w życiu codziennym, aktywności fizycznej i szkodliwości palenia
papierosów. Zadania nie dotyczyły kilku obszarów edukacji zdrowotnej
tj. zapobieganie urazom, pielęgnacja ciała, praca i wypoczynek czy zapobieganie
używania substancji psychoaktywnych.
Przeprowadzona analiza arkuszy maturalnych oraz sprawozdań z egzaminów
maturalnych pokazała, że zadania egzaminacyjne znacznie częściej sprawdzają
umiejętności uczniów niż wiadomości i ich rozumienie, co oznacza, że hipoteza
trzecia została potwierdzona. Wskazuje na to przeważający udział w arkuszach

14

B. Woynarowska i inni, Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych
uczniów w praktyce szkolnej (w:) www.ore.edu.pl/promocja-zdrowia/4421-umiejetnosci-psycho
spoleczne (pobrano 1.09.2016 r.)
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zadań z trzeciego obszaru standardów wymagań – tworzenie informacji, które wraz
z zadaniami z obszaru drugiego – korzystanie z informacji – stanowiły ponad 2/3
wszystkich zadań. Taki stan rzeczy jest korzystny z punktu widzenia celów edukacji
zdrowotnej, do których należy min.: „rozwijanie umiejętności osobistych
i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do
zadań i wyzwań codziennego życia” a także „przygotowanie się do uczestnictwa
w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska”.15 Pozostałe
zadania sprawdzające wiadomości i rozumienie przydatne są do oceny czy został
osiągnięty inny z celów – „zrozumienie czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego
i jak należy o nie dbać”.16
Dokonana w trakcie badań analiza, zestawienie i porównanie wskaźników
łatwości zadań egzaminacyjnych dotyczących problematyki zdrowotnej
zweryfikowały hipotezę czwartą i potwierdziły jej słuszność. Średni poziom
rozwiązywalności zadań wynosił zaledwie 43%, co świadczy o tym, że zadania były
trudne a wymagania z zakresu problematyki zdrowotnej zostały osiągnięte w stopniu
niezadowalającym. Biorąc pod uwagę obszary standardów wymagań największą
trudność sprawiły zdającym zadania wymagające tworzenia informacji, które
sprawdzały umiejętności rozwiązywania problemów i interpretowania informacji,
najmniejszą zaś, sprawdzające umiejętności korzystania z informacji w tym
planowania działań na rzecz własnego zdrowia. Porównanie stopnia opanowania
wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej wskazuje na
znaczne różnice. Najmniej problemu sprawiły zdającym zadania dotyczące
zdrowego odżywiania oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym. Przy czym należy
podkreślić, że sprawdzane wymagania spełniło jedynie około połowy zdających.
Największe trudności maturzystów związane były z wiedzą na temat chorób
genetycznych oraz szkodliwości palenia.
Maturzyści, których wyniki egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym zostały wykorzystane w przedstawionych badaniach obecnie są
dorosłymi ludźmi, którzy zdobytą w trakcie nauki szkolnej wiedzę na temat
problematyki zdrowotnej powinni wykorzystywać w życiu codziennym do dbania
o zdrowie swoje i najbliższych. Najprawdopodobniej nieliczni z niech ze względu na
wymagania rekrutacyjne pogłębili tę wiedzę w czasie studiów wyższych medycznych
lub przyrodniczych. Dość niski poziom wiedzy młodych ludzi kończących szkołę
średnią może przyczynić się do podejmowania działań, które nie należą do
zachowań prozdrowotnych. Obawę tę potwierdzają wyniki raportu CBOS „Polacy
o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach”.17 Pokazują
one między innymi, że:
 ponad jedna trzecia badanych cierpi na choroby przewlekłe;
 jedynie połowa Polaków uważa, że właściwe odżywianie przyczynia się do
poprawy stanu zdrowia, a zaledwie co piąty ankietowany wskazuje na
aktywność fizyczną;
 stale spada znaczenie niepalenia papierosów oraz niepicie alkoholu jako
aspektu zdrowego stylu życia.
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele (w:) Woynarowska (red.):
Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa 2011, s. 9-13
16
Ibidem
17
Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Komunikat CBOS.
Warszawa 2012, s. 1-13
15
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Niepokoi także fakt, że „chociaż zdecydowana większość Polaków deklaruje
dbałość o własne zdrowie, faktyczne działania zmierzające do zachowania dobrej
kondycji zdrowotnej nadal nie są częste”.18
Zaprezentowane badania obejmowały młodzież, która kształcona była według
„starej” podstawy programowej kształcenia ogólnego. Od 2009 roku edukacja
odbywa się w oparciu o zmienioną podstawę. W związku z tym konieczne są kolejne
badania nad wpływem tych zmian na wiedzę uczniów w zakresie problematyki
zdrowotnej.
Streszczenie
Celem artykułu było zaprezentowanie badań nad znaczeniem prowadzonej wg
„starej” podstawy programowej edukacji biologicznej w szkole ponadgimnazjalnej
dla edukacji zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii.
Przeprowadzone badania pozwoliły przede wszystkim na określenie czy egzamin
maturalny z biologii w zakresie podstawowym przeprowadzany na zakończenie
szkoły ponadgimnazjalnej w latach 2005 – 2015 w oparciu o wymagania
egzaminacyjne sprawdzał wiedzę uczniów na tematy związane ze zdrowiem, a tym
samym, sprzyjał kształceniu w zakresie problematyki zdrowotnej. Ponadto
umożliwiły zdiagnozowanie poziomu wiedzy maturzystów dotyczącej problematyki
zdrowotnej na podstawie wyników egzaminu maturalnego z biologii w zakresie
podstawowym w latach 2005-2015. W badaniach wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego techniką analizy dokumentów, do których zaliczono informatory
maturalne zawierające standardy wymagań egzaminacyjnych, arkusze
egzaminacyjne egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym oraz
sprawozdania CKE z egzaminów maturalnych.
Uzyskane wyniki badań wskazują na obecność problematyki zdrowotnej
zarówno w standardach wymagań egzaminacyjnych jak i w zadaniach maturalnych.
Jednakże zdiagnozowany na podstawie współczynników łatwości poziom wiedzy
maturzystów w zakresie problematyki zdrowotnej jest niezadawalający. Większość
zadań okazała się dla zdających trudna. Dość niski poziom wiedzy młodych ludzi
kończących szkołę średnią na temat zdrowia może przyczynić się do podejmowania
działań, które nie należą do zachowań prozdrowotnych. Obawę tę potwierdzają
wyniki raportu CBOS „Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach
i aktywnościach”.
Słowa klucze: egzamin maturalny, biologia, edukacja zdrowotna,
Summary
The aim of the article was to present a study of the significance of healthpromoting biological education at the secondary level, based on the “old” core
curriculum, indicated by the matriculation exam in biology. The investigations
allowed determination whether the matriculation exam in biology, based
on examination requirements, taken at the end of secondary schooling in 2005 –
2015 assessed pupils’ knowledge of health-related issues and thus promoted
education in health topics. Additionally, the study facilitated diagnosis of the level of
graduates’ knowledge of health-related problems through the results of the final
examination. The study was carried out with the diagnostic survey technique for
18

Ibidem, s. 10
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analysis of documents, which comprised final examination guidelines specifying
standards and descriptions of examination requirements, examination papers for
basic-level biology, and reports of the Central Examination Commission on the final
examinations.
The results of the study indicate inclusion of health-related issues in the
examination standards and examination tasks. However, the level of graduates’
knowledge of health-related problems diagnosed on the basis of the indices of the
ease of selected tasks turned out to be unsatisfactory. A majority of the tasks was
difficult for the graduates. The relatively low level of knowledge of health issues
among young people leaving school may result in taking actions that are part of nonhealth promoting behaviour. This concern is confirmed by the results of the CBOS
report “Poles about their health and health-promoting behaviour and activities”
Key words: matriculation exam in biology, biological education, health
education
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Marceli KOSMAN
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
CZESKIE BADANIA NAD POLSKĄ W KONTEKŚCIE EUROPY
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. HISTORICKÝ ŬSTAV, PRAHA 2016, S. 703
Nakładem Instytutu Historii (Historický Ŭstav) Akademii Nauk Republiki Czech
w Pradze ukazał się obszerny tom studiów przygotowanych przez zespół
międzynarodowy w ramach projektu „Czeskie studia polonistyczne w europejskim
kontekście” przy wsparciu finansowym Forum Czesko – Polskiego przy Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Redaktorami dzieła są profesor Jan
Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz
dr Roman Baron (Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze) i dr Roman
Madecki (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dwaj dynamiczni przedstawiciele nauki
historycznej i polonistyki o polskich korzeniach u naszych południowych sąsiadów.
Obszerna bibliografia zamieszczona w książce wymienia ich podstawowe publikacje
(Madecki wydał m. in. książkę o Polakach w Brnie, Baron w toruńskim Wydawnictwie
Adam Marszałek dwie (Między Polską i Czechami, Ambasadorowie wzajemnego
zrozumienia), w Opolu monografię Nad Olzą i Ostravicą, był redaktorem obszernego
tomu studiów o polskim szkolnictwie na Śląsku Cieszyńskim, jest częstym gościem
podczas konferencji naukowych w Poznaniu. Obaj Romanowie, niezwykle
dynamiczni i doskonale znani w wielu polskich ośrodkach naukowych badacze
średniego pokolenia, niedawno (Praha 1914) kierowali zespołem autorskim dzieła
o czeskiej polonistyce (Česká polonistická studia: tradice a součastnost). W skład
zespołu autorskiego wchodzi niemal 50 osób –obok Polski i Czech (jedni i drudzy
zdecydowali przeważają) reprezentują one Słowację, Litwę, Rosję, Ukrainę, Węgry,
Stany Zjednoczone oraz Białoruś. Zespół autorski został zaprezentowany
w zamieszczonych biogramach (673-691).
W przedmowie redaktorzy nawiązali do wydanej dwa lata wcześniej w języku
czeskim książki o tradycji i współczesności studiów polonistycznych nad Wełtawą
i Łabą, uwzględniającej dorobek czterech dyscyplin (filologia, historia, politologia
i prawo), w której na pierwszym planie znalazła się tematyka literaturoznawcza,
zaznaczając, że obecnie uwaga piszących została skupiona na badanych
zagadnieniach z perspektywy komparatystycznej w kontekście środkowo –
i wschodnioeuropejskim, co zostało zaznaczone w tytule dzieła. „Jesteśmy bowiem
przekonani – zaznaczyli – że tskie podejście metodologiczne prowadzi do głębszego
zrozumienia uwarunkowań i wyników badań poszczególnych narodowych dyscyplin
humanistycznych zajmujących się polską historią, literaturą i kulturą. Zestawienie –
nawet o charakterze cząstkowym, jak w tym przypadku – pojedynczych ujęć
narodowych sprzyja nieraz przezwyciężeniu barier i ograniczeń, otwierając całkiem
nowe perspektywy badawcze, prowadzące do oryginalnych spojrzeń na rzekomo
<wyczerpane> problemy, utarte czy utrwalone modele interpretacyjne oraz
<definitywne> wnioski analiz” (s. 7).
Takiemu ujęciu zdecydowanie sprzyjał fakt, że związani z Pragą i Brnem dwaj
redaktorzy są związani pochodzeniem i miejscem zamieszkania zarówno z Polską
jak i Czechami. Interesujące też jest spojrzenie na te same zagadnienia z Pragi,
Brna i Bratysławy, Warszawy, Wilna, Petersburga i Moskwy, Kijowa i Mińska, a także

516

Budapesztu. W przeszłości obecne samodzielne państwa wiele łączyło (a także
i dzieliło!) Echa minionych wieków, choć autorzy starają się przechodzić do
obiektywizującego spojrzenia ponad sytuacje konfliktowe w odległych i bliższych
nam czasów, niekiedy dają znać o sobie a przynajmniej dotyczy to specyficznego
rozłożenia akcentów. Wszystko to jednak mieści się w konwencji badań naukowych.
Poglądy ucierały się w trakcie organizowanych od początku bieżącego stulenia
Kongresów Polonistyki Zagranicznej – w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie
i Opolu, Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – dwa odbyły się
w Krakowie, podczas Zjazdów Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły
Letniej Uniwersytetu Warszawskiego (odbyło ich się dziewięć w stolicy Polski oraz
w Brnie, Kownie, Kijowie, Jaremczy i Iwano-Frankowsku – taką nazwę nosi dziś
historyczne miasto dobrze znane każdemu wykształconemu Polakowi od XVII
stulecia jako Stanisławów). Ukazanie się prezentowanej książki upamiętnia 90
rocznicę powstania na Uniwersytecie Karola Katedry Polonistyki, z której to okazji
został zorganizowany w stolicy nad Wełtawą interdyscyplinarny kongres połączony
z VIII Zjazdem Klubu Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego;
uczestniczyło w nim przeszło 120 naukowców z szesnastu państw Europy, Azji
i Ameryki Północnej. Można więc potraktować Czeskie badania nad Polską
w kontekście Europy środkowej i wschodniej jako syntezę wieloletnich badań
i współpracy przedstawicieli pokrewnych dyscyplin. Takie też wrażenie sprawia
lektura dzieła przygotowanego pod redakcją J. Malickiego, R. Barona
i R. Madeckiego.
Książka składa się z dziewięciu obszernych rozdziałów. Pierwszy z nich
(Tradycje i wyzwania czeskich badań nad Polską (s. 15-86) ukazuje rozwój
znajomości języka, literatury, historii i kultury polskiej w nauce czeskiej. Początki
zainteresowań na poziomie intelektualnym wiążą się z wiekiem XIX a ściślej
z procesem odrodzenia narodowego i dążeniami integracyjnymi Słowiańszczyzny
w sferze kulturalnej i wspólnych tradycji. Oba narody pozbawione były wówczas
samodzielności państwowej, przy czym Czesi od 1620 r. (Bitwa pod Białą Górą,
w pobliżu Pragi (dziś na przedmieściach stolicy) znaleźli się pod okupacją
wiedeńskiej monarchii Habsburgów i byli poddawani silnej germanizacji, południowo
– wschodnie obszary Rzeczypospolitej szlacheckiej, umownie nazywane Galicją,
z Krakowem i Lwowem, w latach od pierwszego (1772) do trzeciego (1795) rozbioru
zostały wchłonięte przez cesarzy z naddunajskiej stolicy. Wspólnie też obie nacje,
znajdując się we wspomnianym stuleciu, co pozwalało na zacieśnianie współpracy,
doczekały się chwili, kiedy uzyskana w siódmym dziesięcioleciu – wymuszona na
rządzie Franciszka Józefa – autonomia polityczna walnie przyczyniła się do
zdynamizowania zarówno nad Wełtawą jak i nad południową Wisłą procesów
odrodzenia narodowego. Symboliczną datę – już niepodległej Czechosłowacjistanowił rok 1923, kiedy na stołecznym Uniwersytecie Karola utworzona została
Katedra Języka i Literatury Polskiej, na której czele stanął Marian Szyjkowski, Polak
na trwałe związany swą biografią z Pragą; jego uczniem i następcą po latach został
Czech Karel Krejči.
Rozdział II (Z kontaktów czesko – polskich, s. 87-154) dotyczy współpracy
instytucjonalnej w okresie międzywojennym i od 1945 r. do chwili obecnej, zaś III
(Środkowoeuropejska perspektywa, s. 155-220) szczególnie zainteresuje historyka
i politologa, ukazują przeszłość polsko – czeską w optyce badaczy naszych
południowych sąsiadów. W jego konkluzji czytamy o najnowszych przemianach
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ustrojowych: w Polsce kompromis „Okrągłego Stołu” uniemożliwił szybkie
przeprowadzenie lustracji, natomiast w Czechach rewolucyjny proces przemian
spowodował szybkie przyjęcie stosownych przepisów. „Lustracja w Polsce
rozpoczęła się późno i nie zakończono jej przeprowadzenia. Została ona skierowana
przede wszystkim do zaprowadzenia historycznej sprawiedliwości /.../ W Czechach
natomiast lustracja zaczęła się jednocześnie z samymi przemianami politycznymi
i została przewidziana przede wszystkim w celu zaprowadzenia ochrony nowego
państwa przed autorytarnymi nadużyciami z przeszłości. Republika Czeska jest
jednym z niewielu krajów na obszarze postkomunistycznym, gdzie praktyka
lustracyjna została zakończona q sensie prawnym” (s. 219 n.)
Różne były drogi, którymi dokonywały się zmiany nad Wisłą i Wełtawą, ale na
pewno warto zagłębić się nad powyższą, a także innymi ocenami wydarzeń dziejów
najnowszych poprzez sąsiadów. Konstatacja ta dotyczy też spojrzenia na przeszłość
z Wilna, Mińska, Moskwy i Kijowa oraz na współczesność w świetle ocen
dotyczących jednoczącej się (?) Europy: IV (Pryzmat litewski, s. 221-262), V
(W białoruskiej i rosyjskiej optyce, s. 263-320), VI (Widziane z Ukrainy, s. 321 – 378),
VII (W kierunku Unii Europejskiej i demokracji?). Zabierali tu głos między innymi
wytrawni badacze przeszłości, których wyważone sądy dotyczące spraw
współczesnych oparte są na wieloletnich doświadczeniach warsztatowych
(i życiowych!), które nic wspólnego nie mają z manipulowaniem nauką, tak ochoczo
preferowanym obecnie przez tzw. „politykę historyczną”.
Na ostatnią część dzieła składają się rozdziały VIII (Sylwetki
środkowoeuropejskich uczonych zajmujących się polskim językiem, literaturą,
kulturą i historią, s. 417-550), w którym ukazano 23 nie żyjące wybitne postacie,
przede wszystkim z Czech) oraz IX (Wschodnia Szkoła Letnia Uniwersytetu
Warszawskiego, s. 551-572), w którym po ukazaniu dokonań tej placówki na tle jej
antenatów (międzywojenne Instytuty Wschodnie w Warszawie i Wilnie) oraz
powołanego po przemianach ustrojowych w 1992 r. na UW Studium Europy
Wschodniej zamieszczono biogramy 30 nie żyjących wykładowców i organizatorów
WSL; ich listę otwierają nazwiska profesorów Juliusza Bardacha, Mariana Biskupa,
Tadeusza Chrzanowskiego, Bronisława Geremka i Aleksandra Gieysztora.
Dzieło zostało zaopatrzone w streszczenia angielskie, czeskie i rosyjskie,
wykaz skrótów, bibliografię selektywną, indeks osób oraz komunikatywne ale
treściwe biogramy autorów. Stanowi poważne osiągnięcie edytorskie i powinno się
znaleźć w księgozbiorach liczących się placówek naukowych i uczelni wyższych
w kraju. Jego zawartość jest wielce przydatna dla kształcenia w szeregu kierunków
nauczania, w tym dla bezpieczeństwa narodowego.
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Dariusz SKALSKI
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W EUROPIE. 1: HISTORYCZNE
UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA; 2: ASPEKTY POLITYCZNE
I SPOŁECZNO-KULTUROWE. PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ
NAUKOWĄ ZBIGNIEWA DANIELEWICZA, JACKA KNOPKA I MICHAŁA
POLAKA. WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,
KOSZALIN 2015, S. 451 + 292
Proces transformacji stosunków międzynarodowych warunkowany szeregiem
współzależności – pośród których możemy wskazać chociażby czynniki społeczne,
gospodarcze, upadek świata dwubiegunowego – implikuje nowe kategorie zagrożeń
i wyzwania bezpieczeństwa. Rola współczesnego państwa narodowego uwikłanego
w szereg interakcji, poddanego presji globalizacji, wszechobecnej informatyzacji,
prowadzi do ewolucji instrumentarium służącego rozpoznawaniu i zapobieganiu
zagrożeniom. Nieobca znacznym fragmentom literatury i poglądom politologów jest
dyskusja odnosząca się do zmierzchu, a nawet kryzysu państwa terytorialnego czy
narodowego, jako niezdolnego do realizacji jednego z najważniejszych zadań –
zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. Wyraźną egzemplifikacją tego
stanu jest walka ze światowym terroryzmem, traktowanym współcześnie jako
element szerszego zjawiska, w którym pojęcie bezpieczeństwa, wymyka się
z tradycyjnego postrzegania wyłącznie w kategoriach wojskowych czy płaszczyźnie
międzypaństwowej.
Liczne konferencje i wydawnictwa poświęcone temu zagadnieniu, dawno już
pozwoliły badaniom nad bezpieczeństwem wyjść poza ramy propedeutyki,
stanowiąc istotny wkład dla zrozumienia i przewidywania potencjalnych zagrożeń.
W ten nurt praz zbiorowych, stanowiących wynik pogłębionej analizy, zaliczyć należy
recenzowaną część I i II księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi
Bogusławowi Polakowi z okazji 45-lecia pracy twórczej oraz 70-lecia urodzin.
W słowie wstępnym znajdujemy słowa uznania, tak oto charakteryzujące Jubilata
„Siedem minionych dekad wypełnionych dynamicznymi transformacjami obejmuje
jednocześnie curriculum vitae jednej Osoby, Dostojnego Jubilata, któremu
dedykowane jest niniejsze dzieło, Profesora zw. dra hab. Bogusława Polaka. Jego
rozwój i praca, miłość, pasje i zmagania, stanowią w skali jednostkowego życia par
excellence odzwierciedlenie i świadectwo tego bogactwa przemian, walk,
i twórczego fermentu, jakie były udziałem naszej Ojczyzny w tym okresie. Korona
osiągnięć i sukcesów Jubilata, nie tylko w obszarze akademii jako profesora
i mentora, ale też w życiu publicznym i prywatnym jako społecznika, męża, ojca
i dziadka, odzwierciedla w szerszej perspektywie zdobycze naszego narodu od
czasu podniesienia się z pożogi wojennej. W skali mikro i makro, jednego człowieka
czy Jego Ojczyzny, potwierdza się przeświadczenie Seneki Młodszego: per aspera
ad astra (…)”. Interesujący portret Profesora Bogusława Polaka nakreślił Tadeusz
Bohdal, wskazując na znaczący dorobek naukowy – liczący ponad pół tysiąca
pozycji w tym, monografii, wydawnictw źródłowych, rozpraw, artykułów oraz redakcji
naukowych. Nie bez znaczenia pozostaje aktywność na polu naukowodydaktycznym, skutkująca wypromowaniem około 1000 licencjatów i magistrów oraz
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18 doktorów, w tym występowanie w charakterze recenzenta w ponad 30
rozprawach doktorskich i pięciu habilitacyjnych. Znacząca aktywność na innych
polach promowania nauki, zasługuje na powszechny szacunek i respekt.
Na jubileuszowe wydawnictwo składają się dwa tomy: 1) Bezpieczeństwo
Polski w Europie. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa; 2) Bezpieczeństwo
Polski w Europie. Aspekty polityczne i społeczno-kulturowe.
W pierwszym tomie liczącym 451 stron, zawarto 24 rozprawy pogrupowane
w trzech działach: Przed II Wojną Światową, W latach II Wojny Światowej, Po II
Wojnie Światowej. W pierwszym z nich znajdujemy rozprawę nawiązującą do 95
rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz refleksji w kontekście udziału i roli Józefa
Piłsudskiego – co jak zauważa autor, wciąż stanowi znaczący w historii Polski
element emocji, kontrowersji i mitów. Na wstępie autor wymienia elementy, które
w jego ocenie budują legendę Piłsudskiego, zaliczając do nich: 1) dar rozmawiania
i słuchania innych, również tych, którzy reprezentowali odmienne opcje polityczne,
by ostatecznie większość decyzji o charakterze strategicznym podejmować
osobiście, 2) posiadanie ze społecznego widzenia (wizerunku politycznego)
czystych rąk, odróżniających Go od byłych i współczesnych polityków, 3) spełnienie
marzeń, którymi przez cały XIX wiek żyły pokolenia Polaków, i w odróżnieniu od
innych przywódców powstań, braku dzielenia ich tragicznych losów na emigracji czy
przebywania w carskich więzieniach. Przyjmując za punkt odniesienia całokształt
przedsięwzięć podejmowanych przez Józefa Piłsudskiego, wyczulenie na sprawy
wojska i polityki, brak obaw w przejmowaniu dowodzenia i brania odpowiedzialności
za swe poczynania, wzmocnione legendą wiktorii oręża polskiego z sierpnia 1920 r.,
pozycjonują – w ocenie Marka Jabłonowskiego – Piłsudskiego w gronie nielicznych
polskich polityków XX w. zasługujących by zasiąść w panteonie mężów stanu.
W innej rozprawie, nawiązującej do zainteresowań naukowych Jubilata, uwaga
zostaje skierowana na kawaleryjski wysiłek Wielkopolan w wojnach o niepodległość
w latach 1918-1920. W konkluzji pojawia się głos, by pomimo niezbyt licznego
udziału procentowego (12-14%) oddziałów jazdy z Wielkopolski w czasie zmagań
z bolszewicką Rosją, uwzględniać obok czynnika ilościowego również elementy
jakościowe; w tym obszarze na podkreślenie zasługują takie wyróżniki jak:
obowiązkowość, zamiłowanie do porządku, poziom wiedzy ogólnej i wyszkolenia
podoficerów, którzy nabyli szlify podoficerskie w armii niemieckiej. Wysoka
ruchliwość taktyczna wespół z umiejętnością prowadzenia działań w ramach
wysokiej dyscypliny, pozwoliły pułkom wielkopolskim zdobyć w czasie działań
wojennych, pośród odgradzających się pułków jady Wojska Polskiego, miana
ciężkiej jazdy z którą bez obaw stawać można było w bojowe szranki.
Część II dotycząca okresu II Wojny Światowej zawiera 8 wystąpień
poświęconych w przeważającej większości żołnierzom, pośród których należy
wymienić generała Michała Gutowskiego, Dionizego Brunona Jasińskiego, generała
Zygmunta Podhorskiego, ppor. Antoniego Rosik-Rosińskiego ps. „Zenek”. Na tym
tle heroicznych, pełnych poświęcenia postaw, wyróżnia się trudna do jednoznacznej
oceny postać piłsudczyka gen. Stefana Dąb-Biernackiego, który zapisał niechlubne
karty w historii wojskowości, będąc zwyczajowo oceniany przez historyków
w jednoznacznie pejoratywnym kontekście. Nie brak tu bardzo mocnych określeń,
jak zupak, tchórz, czy zarzutów o brak przymiotów dowódczych wypowiadanych
przez ówczesnych towarzyszy broni, ale też artykułowanych w późniejszym czasie
przez badaczy działań bojowych. Ponadto została omówiona kwestia
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bezpieczeństwa Polski w odniesieniu do decyzji podjętych przez wielkie mocarstwa
w Jałcie, w tym geopolitycznego usytuowania naszego kraju, od wieków będącego
przedmiotem ścierania się interesów dwóch mocarstw Niemiec i Rosji. Immamentną
cechą Polski, była wielowiekowa tradycja wprowadzenia i utrzymania demokracji
pomiędzy dwoma totalitaryzmami. Zamyka tę część artykuł odwołujący się do
przykładowej dokumentacji wytworzonej przez Oddział Informacyjny Sztabu 3
Dywizji Strzelców Karpackich w 1943 r., regulujący zasady bezpieczeństwa w czasie
realizacji zadań na Środkowym Wschodzie. Poza powszechnym przekonaniem o
posiadaniu przez jednostkę wysokiego poziomu wyszkolenia, stacjonowanie dywizji
w miejscowości Qastina pomiędzy Tel Avivem i Gazą – terenie niespokojnym
i obcym dla polskich żołnierzy – powodowało szereg zagrożeń bezpieczeństwa.
Interesująca zatem wydaje się krótko omówiona i przedstawiona dokumentacja
zabezpieczenia kontrwywiadowczego, na którą składają się: izolowanie obozów od
ludności cywilnej, kategorie osób mogących uzyskać zezwolenie na wejście do
obozu, zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą, zabezpieczenie techniczne,
osobowe oraz ochrona tajemnicy wojskowej i zapewnienie bezpieczeństwa biur
i kwater.
Część III dotycząca czasów po II Wojnie Światowej zawiera pięć wystąpień
poświęconych w głównej mierze prawosławnemu duszpasterstwu wojskowemu oraz
działalności hierarchów Kościoła katolickiego w krzewieniu postaw patriotycznych
i działalności wychowawczej. Począwszy od okresu odrodzonej Rzeczypospolitej do
roku 1981, każdy z Prymasów Polski pracował inaczej, nie pozostając obojętnym na
bieg wydarzeń, którego był świadkiem i niejednokrotnie aktywnym uczestnikiem. Na
przestrzeni lat, posłudze polskiemu społeczeństwu jak najbardziej aktualna była
formuła „Deo et patriae” (Bogu i ojczyźnie).
Tom drugi liczący 292 strony, zawiera 20 wystąpień pogrupowanych w dwóch
działach: Polityka i Bezpieczeństwo (s. 13-193); Społeczne i Kulturowe implikacje
bezpieczeństwa (s. 197-289). Otwierający tom drugi rozdział dotyczy szeregu
aspektów z obszaru bezpieczeństwa. Interesująco przedstawiono genezę instytucji
arabsko-muzułmańskich o charakterze wojskowo-agenturalnym, które co prawda
nie wywarły większego wpływu na rozwiązania instytucjonalne świata zachodniego,
wyraźnie jednak odcisnęły piętno na autokratycznych modelach Orientu, w tym
systemach totalitarnych funkcjonujących współcześnie. W dalszej części mowa jest
m.in. o Rafale Lemkinie twórcy jednego z najwybitniejszych dzieł polskiej myśli
prawniczej „Rządy Państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza
rządzenia, propozycje zadośćuczynienia”, któremu zawdzięczamy trwałe
wprowadzenie pojęcia ludobójstwa – oznaczającego planowe działania
destrukcyjne, prowadzące do politycznej, społecznej, kulturalnej, religijnej
dezintegracji grupy na skutek świadomych i ukierunkowanych działań. Biorąc na
wzgląd techniki społeczne, ekonomiczne, biologiczne i fizyczne stosowane przez
NKWD na Polakach w 1940 r., pojawia się słuszna konstatacja, by Zbrodnię
Katyńską zakwalifikować jak element zbrodniczego planu ludobójstwa, mającego na
celu fizyczną eksterminacji części narodu polskiego, co stoi w opozycji do
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 października 2013
r., uchylającego się od prawnokarnej kwalifikacji i określenia odpowiedzialności Rosji
za popełnione zbrodnie. W dobie postępujących wysiłków Rosji na rzecz odbudowy
mocarstwowych ambicji, wojny na Ukrainie, czy jawnej polityki konfrontacyjnej
z NATO, szczególne zainteresowanie budzi tekst o bezpieczeństwie narodowym
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Polski, postrzeganym z perspektywy historyka. Jak wskazuje autor posługując się
licznymi egzemplifikacjami, przełom XX i XXI pokazał, że współczesna Europa nie
jest wolna od agresji, łamania prawa, zbrodni wojennych czy stanu permanentnego
zagrożenia zamachami terrorystycznymi i tu wskazuje aktualność starego
rzymskiego przysłowia: si vis pacem, para bellum.
Część druga poświęcona społecznym i kulturowym implikacjom
bezpieczeństwa zawiera 8 wystąpień. Otwiera ją artykuł poświęcony kulturowocywilizacyjnym aspektom bezpieczeństwa. Rozwój globalnego społeczeństwa
obywatelskiego oraz cywilizacji informacyjnej, prowadzi do anachroniczności
tradycyjnie pojmowanego bezpieczeństwa, klasyfikowanego jeszcze niedawno
w kategoriach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W ocenie Andrzeja
Chodubskiego, implikują owo postrzeganie – budowa ładu globalnego,
transnarodowość, a także różne poziomy rozwiązań kulturowych i gospodarczych.
Szczególnie interesujący obraz bezpieczeństwa wewnętrznego w „Potopie” Henryka
Sienkiewicza prezentuje Marceli Kosman, przypominając jednocześnie, iż powstały
ponad sto trzydzieści lat temu cykl powieściowy, był sui generis ideowym
przesłaniem dla pokrzepienia serc w trudnych okresach narodu polskiego i zarazem
nadzieją na lepszą przyszłość. Trylogia pozostając bezkonkurencyjnym
bestsellerem w literaturze polskiej, nie powinna być w ocenie autora, traktowana na
równi ze źródłami historycznymi, choć jak zaznacza – „uważny czytelnik może
w Trylogii znaleźć materiał do krytycznych przemyśleń nad przyczynami przyszłego
upadku Rzeczypospolitej”.
Księgi jubileuszowe są ciekawym i rzetelnym opracowaniem tematyki
bezpieczeństwa
stanowiąc istotny fragment znacznej już literatury poświęconej zagrożeniom,
trendom czy konieczności wprowadzenia niezbędnych działań antycypujących.
Solidnie udokumentowane, napisane w sposób komunikatywny przez zespół
autorski łączący kompetencje badaczy i praktyków, stanowią trwały wkład
w zakresie bezpieczeństwa. Zdecydowanie recenzowane pozycje wydawnicze
znaleźć powinny zastosowanie w praktyce budowania środowiska bezpieczeństwa
Polski, a także w dydaktyce akademickiej.
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Andrzej PIOTROWSKI
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER UNA
CULTURA DEL RISPETTO E DELLE RESPONSABILITŔ (SPRAWIEDLIWOŚĆ
NAPRAWCZA. KULTURA SZACUNKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI).
RZYM, WŁOCHY, 20 KWIETNIA 2016
Dnia 20 kwietnia 2016 r. roku odbyła się w Rzymie konferencja zorganizowana
przez Włoskie Stowarzyszenie Psychologii Penitencjarnej (Società Italiana
di Psicologia Penitenziaria, SIPP) pt.: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER UNA
CULTURA DEL RISPETTO E DELLE RESPONSABILITŔ (Sprawiedliwość
naprawcza. Kultura szacunku i odpowiedzialności).
Celem Włoskiego Stowarzyszenia Psychologii Penitencjarnej jest m.in.:
współpraca z podmiotami wymiaru sprawiedliwości i towarzystwami naukowymi,
pomoc przy szkoleniu psychologów, wspieranie prowadzenia kluczowych badań
naukowych, promowanie profesjonalnej diagnozy i interwencji psychologicznej
a w szczególności zapobieganie przypadkom samobójstwom osadzonych.
Organizacja ta funkcjonuje od ponad 30 lat i doczekała się już wielu sukcesów.
Swoje osiągnięcia przedstawia na licznych konferencjach naukowych oraz w postaci
publikacji promowanych na internetowej stronie stowarzyszenia. Dzięki długotrwałej
współpracy licznych podmiotów wypracowane zostały metody i narzędzia
diagnostyczne stosowane wobec osadzonych ale także programy zabezpieczające
przed skutkami stresu i wypalenia zawodowego personelu więziennego.
Stowarzyszenie opierając się na perspektywie personalistycznej starają się
upowszechniać tezę, że przestępca także jest osobą i posiada swoją godność.
Poprawa skazanego możliwa jest dzięki zastosowanym odpowiednim 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.
Idea zaangażowania społeczeństwa w proces resocjalizacji obecna była także
i w tej konferencji.
Kontynuując wieloletnią tradycję wymiany doświadczeń Włoskiego
Stowarzyszenia Psychologii Penitencjarnej dnia 20 kwietnia 2016 r. zorganizowana
została konferencja w samym centrum Rzymu w Izbie Deputowanych
pt.: „Sprawiedliwość naprawcza. Kultura szacunku i odpowiedzialności”.
Konferencja skierowana była do pracowników wymiaru sprawiedliwości,
psychologów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, pedagogów,
policjantów, personelu więziennictwa oraz wszystkich zainteresowanych ideą
sprawiedliwości naprawczej. Konferencja ta jest głównym wydarzeniem z serii
inicjatyw krzewienia idei sprawiedliwości naprawczej na Uniwersytecie w Sassari.
Poprzez ideę sprawiedliwości naprawczej budowana może być wspólnota, która jak
nigdy dotąd jest bardzo zagrożona przez dezintegrację społeczeństwa.
Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki współdziałaniu wielu instytucji
związanych z kulturą, szkolnictwem i wymiarem sprawiedliwości.
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Do otwarcia sesji zaproszeni zostali: Bruno Molea – Wiceprzewodniczący VII
Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia
Kultury Sportu, Massimo Carpinelli – Rektor Uniwersytetu w Sassari, Saints Consolo
– przewodniczący Departamentu Administracji Więziennej oraz Francesco Cascini
– Kierownik Działu Sprawiedliwości dla Nieletnich. Moderatorem sesji był Gavino
Mariotti – Dyrektor Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu
w Sassari.
Pierwsze wystąpienie miała prof. Patrizia Patrizi, która przedstawiała wstępny
raport dotyczący sprawiedliwości naprawczej. Patrizia Patrizi jest prezesem
stowarzyszenia Włoskiej Psychologii Sądowej i uznanym autorytetem w swojej
dziedzinie.
Po 30-minutowej dyskusji wystąpienie miał prof. Tim Chapman z Uniwersytetu
w Ulsterze. Tematem jego prezentacji było ochrona praw i wzmacnianie powiązań
w europejskim modelu sprawiedliwości naprawczej. Tim Chapman ma bardzo
bogate doświadczenie w pracy z byłymi terrorystami z IRA. Po wystąpieniu gościa
z Irlandii dyskusję przeprowadził Riccardo Turrini Vita z Departamentu Edukacji.
Niestety ograniczenia czasowe uniemożliwiły na szerszą debatę na przedstawiony
temat.
Kolejny obszar konferencji poruszał tematykę sprawiedliwości naprawczej
z możliwością oddziaływania trzeciego sektora. Problematykę tę przybliżyli Antonio
Turco i Maurizio Marcassa.
Na zakończenie prezentowane zostały wybrane programy z zakresu
sprawiedliwości naprawczej wraz z wnioskami co do ich przyszłego stosowania.
Doświadczeniami dzieli się Carla Ciavarella, Andrea Biancareddu i Gian Luigi Lepri,
a reprezentowali oni zarówno środowiska akademickie jak i prawnicze. Dyskusję
prowadził wiceprzewodniczący Departamentu Administracji Penitencjarnej Massimo
De Pascalis.
Konferencji towarzyszyły warsztaty, w trakcie których osoby zainteresowane
poszerzenie swoich umiejętności mogły szkolić się z zakresu sprawiedliwości
naprawczej pod opieką Patrizi Patrizi i Tima Chapmana.
Idea sprawiedliwości naprawczej obecna jest także w Polsce. Jest ona
szczególnie widoczna we wzrastającej liczbie mediacji sądowych oraz
nieizolacyjnych kar ograniczenia i pozbawienia wolności. Naprawa emocjonalnych
i materialnych szkód oraz pojednanie, tam gdzie jest to możliwe, okazuje się często
skuteczniejsze niż bezwzględna kara pozbawienia wolności. Praktyka
resocjalizacyjna państw UE pokazuje, że idea sprawiedliwości naprawczej będzie
jeszcze prawdopodobnie rozwijana także i w naszym kraju. Od lat obserwujemy
wzrastającą liczbę skutecznych mediacji sądowych a System Dozoru
Elektronicznego dzięki swojej skuteczności ma coraz więcej zwolenników.
Konferencje zorganizowane przez SIPP mają już wieloletnią tradycję i na stałe
wpisały się w kalendarz wydarzeń z zakresu włoskiej psychologii sądowej
i penitencjarnej. Dzięki możliwości spotkania się w jednym miejscu specjalistów
z tak różnych przecież obszarów możliwa jest twórcza dyskusja i wymiana
doświadczeń, nierzadko także międzynarodowych. Dobra inicjatywa skupia przede
wszystkim praktyków ale także przedstawicieli świata nauki, administracji oraz
organizacji pozarządowych. Efektem konferencji jest nie tylko dyskusja ale także
wymiana doświadczeń oraz publikacje pokonferencyjne.

