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WSTĘP 

Szanowni Czytelnicy, 
 

przedstawiamy Państwu bardzo bogaty tematycznie numer Przeglądu,  
zapraszając do jego lektury. Na szczególną uwagę w tym numerze zasługuje  
m.in. artykuł Tomasza Rembeckiego, poddający analizie zagadnienia rosyjskiego 
bezpieczeństwa narodowego przez pryzmat geopolitycznego paradygmatu 
Aleksandra Dugina, architekta współczesnego rosyjskiego neoeurazjatyzmu. Jak 
pisze Autor, w ujęciu neoeurazjatyckim, teraźniejsza i przeszła światowa historia 
przybiera kształt planetarnego pojedynku między talassokracją, modernistyczną 
cywilizacją morza, a tellurokracją, reprezentowaną przez wartości konserwatyzmu  
i tradycji. Z punktu widzenia neoeurazjatyzmu, bezpieczeństwo narodowe Rosji 
wymaga ustanowienia rozbudowanej sieci strategicznych sojuszy, zarówno  
w Europie jak i Azji, w celu przeciwstawienia się zagrożeniu światowej dominacji 
atlantyzmu.  

Interesującego zagadnienia dotyka w swoim artykule także Katarzyna Wardin, 
która zajmuje się fenomenem słabych państw, które ze względu na sytuację  
m.in. długotrwałego konfliktu zbrojnego czy wojny domowej, bardzo często nie są  
w stanie zapewnić bezpieczeństwa i rozwoju swoim obywatelom oraz nie mają 
skutecznej kontroli nad swoim terytorium. Autorka podkreśla, że takie państwa są 
często źródłem regionalnych i globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Eksperci 
zajmujący się tym problemem bardzo często dopatrują się źródeł takiej sytuacji  
w wielu czynnikach, ale czynnik tożsamości kulturowej wydaje się być 
eksponowany niedostatecznie. Artykuł prezentuje czynniki odpowiedzialne w opinii 
ekspertów za taki stan rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
tożsamości kulturowej. 

Z kolei Danuta Bartkowiak dotyka jednego z najbardziej palących problemów 
współczesnego świata, czyli zjawiska terroryzmu. Badaczka przedstawia 
okoliczności zamachu dokonanego na madryckim dworcu kolejowym Atocha przez 
terrorystów powiązanych z Al-Kaidą i jego bezpośredni związek ze zmianą 
nastrojów społecznych w Hiszpanii i wpływem na ocenę ubiegającego się  
o reelekcję rządu. 

Inny wymiar bezpieczeństwa opisuje Dominik Senczyk, skupia się mianowicie 
na związkach bezpieczeństwa ekologicznego z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
W tekście przedstawia różne definicje bezpieczeństwa ekologicznego  
i zrównoważonego rozwoju, historyczną genezę, główne czynniki wpływające  
na nie oraz ich wzajemne relacje. W podsumowaniu Autor stwierdza, że 
bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój są wzajemnie ze sobą 
związane; inaczej mówiąc – wzajemnie na siebie oddziałują, co w efekcie prowadzi 
do obniżenia lub zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego. 

Celem artykułu Remigiusza Rosickiego jest charakterystyka mechanizmów 
kontroli społecznej w kontekście władzy, wiedzy, informacji i zagrożeń praw 
obywatelskich. W tekście problem ten został przedstawiony na dwóch przykładach 
tj.: zawłaszczaniu społeczeństwa przez gospodarkę (problem racjonalności  
i efektywności gospodarki, problem kontroli nad nową rzeczywistością 
technologiczną, problem rozszerzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, 
przypadek ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement) oraz szczególnych 
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kompetencji instytucji państwowych w zakresie zbierania danych o obywatelu za 
pomocą technologii teleinformatycznych (przypadek stosowania „podsłuchów”  
i „bilingów” w Polsce). Główny problem podjęty w tekście dotyczy kontroli 
społecznej, która została zdefiniowana jako zbiór mechanizmów kształtujących 
porządek społeczny. Porządek społeczny, o którym mowa, wprowadzany jest  
i utrzymywany za pomocą określonych instytucji – np. systemu edukacji  
i wychowania, systemu prawnego, systemu wartości. Szczególne znaczenie ma 
rozpatrywanie kontroli społecznej w kontekście mechanizmów władzy i różnych 
form przymusu.  

Romuald Kalinowski podejmuje refleksję nad zagadnieniem gotowości 
cywilnej i jej związkami z problematyką cywilnego zarządzania kryzysowego  
w czasie pokoju, omawiając podstawy prawne ich zadań m.in. w zakresie 
zapewniania obronności i bezpieczeństwa w kraju, wsparcia misji pokojowych poza 
granicami państwa, koordynowania pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej 
prowadzonej przez organizacje krajowe i międzynarodowe. 

W dziale bezpieczeństwa wewnętrznego Tomasz Staniszewski prezentuje 
bezpieczeństwo wewnętrzne Polski jako jedną z najważniejszych wartości dla 
człowieka, związaną z instytucją rodziny, jako wspólnoty osób, tworzących 
jedność. Pośród wielu zagrożeń tej jedności, w obliczu kultury informacyjno-
globalizacyjnej, kryzysu najważniejszych wartości – miłości i nadziei – pojawia się 
Ruch Nowej Ery, jako światopogląd podważający istotne aspekty duchowego 
dziedzictwa Polaków, do których należą: tradycja, chrześcijańska wizja prawdy, 
wiara w osobowego Boga, przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej wraz  
z uznaniem jej prawa do życia. Polak staje się często odbiorcą kultury niskiej, 
popularnej, skomercjalizowanej, wykorzystującej przemoc, zbrodnię, zło jako 
atrybuty pozornej potęgi i wywyższenia nad innych. Gubi własną tożsamość, traci 
poczucie wartości, obce stają się tradycyjne wartości dobra, piękna i prawdy. Staje 
się w ten sposób oddany działaniu wielu zagrożeń, także kulturowych, mających 
wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne – co przejawia się w kryzysie rodziny, 
modnej niewierności, nienawiści, braku szacunku dla innych i ich poniżaniu.  

O wartościach jako gwarancie bezpieczeństwa wewnętrznego pisze 
także Bronisław Gołębiowski, tym razem w odniesieniu do bezpieczeństwa 
stadionowego. Autor wskazuje na wagę społecznego źródła awantur  
i agresywności grup kibiców, jakim okazuje się być słabe wychowanie w rodzinie, 
brak reakcji opinii publicznej, mass-mediów oraz brak warunków dla młodzieży 
wyżycia się w rywalizacji sportowej na przeznaczonych dla niej lokalnych 
stadionach.  

W dziale pedagogiki Anna Kurkiewicz zajmuje się fenomenem inności  
w kontekście pedagogiki międzykulturowej. Autorka zauważa, że człowiek, 
poruszając się w mnogości nachodzących na siebie światów (odmiennych kultur, 
sposobów myślenia), z konieczności zderza się z tym, co niezrozumiałe, a to 
pociąga za sobą konieczność spotkania, a wraz z nim próby zrozumienia „innego”. 
Wobec takiego wyzwania staje w świecie nowoczesnym szczególniej pedagogika, 
stanowiąc podstawę kształtowania i wychowywania człowieka, staje się zarazem 
katalizatorem owych dynamicznych przemian mających kluczowe znaczenie  
dla budowania nowej, „płynnej” czy też „rozmytej” tożsamości. Inny staje  
się zadaniem, ale i wyzwaniem do poszanowania, a wcześniej jeszcze do 
zrozumienia. Rozumienie natomiast, by przyniosło zamierzony efekt, wsparte 
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winno być dialogiem. Pedagogika dziś zatem jako jeden ze swych filarów  
winna czynić otwartą postawę dialogiczną, a raczej wychowanie w jej stronę.  
To dialog bowiem staje się możliwym narzędziem porozumienia i komunikacji  
w rzeczywistości wielości kultur. 

Zygmunt Płoszyński opisuje znaczenie rozwoju technologii informacyjnej dla 
edukacji. Nauczyciel, wykształcony w epoce nowych technologii, będzie doradcą, 
mentorem, przewodnikiem wprowadzającym w świat nieznany. Uczeń posiadający 
wiedzę zdobytą w sposób formalny i nieformalny stanie się równoprawnym 
partnerem nauczyciela w wielu dziedzinach życia szkolnego. Rodzice  
w bezpośrednim obcowaniu z nowymi technologiami będą bardziej wyraziście 
oczekiwać od szkoły wiedzy na miarę wieku ucznia i etapu cywilizacyjnego 
społeczeństwa. 

Joanna Lusek zajmuje się zagadnieniem wychowania dla pamięci jako 
elementem wychowania społecznego. Wychowanie społeczne dokonuje się  
w złożonym i skomplikowanym procesie socjalizacji jednostki. Stanowi  
on przygotowanie do podejmowania na poszczególnych etapach rozwoju  
ról odpowiedzialnych społecznie, w kontekście wychowania obywatelskiego.  
W procesie socjalizacji dokonuje się również, poprzez stwarzanie sprzyjających 
warunków, do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Jednostka poprzez 
udział w życiu zbiorowym – społecznym poszukuje siebie, własnej tożsamości, 
narodowej i ponadnarodowej. Poprzez wychowanie dla pamięci jednostka uczy  
się historii, poprzez uczestniczenie w poznawaniu wydarzeń, miejsc i ludzi 
bezpośrednio z nimi związanych, tym samym uczy się pamięci. 

Z kolei Halina Nator w artykule podjęła próbę dokonania analizy zachowań 
seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wskazała na związane 
z tym implikacje dla praktyki pedagogicznej. 

Inną tematykę podejmuje Ryszard Skrzypniak, dowodzący, że dobra szkoła to 
dobrze wyedukowany uczeń, obywatel, to rozwój intelektualny pojedynczego 
człowieka i społeczeństwa, to zdolność do twórczego wkładu w światowe 
osiągnięcia. A czynić to potrafimy, o czym należy pamiętać choćby na przykładzie 
„Polskich Noblistów”. Rozwój intelektualny to znak jakości Polaków, stąd też 
tożsamość intelektualna Polaków powinna być kojarzona z najwyższą jakością. To 
według Autora zapewni nam bezpieczeństwo intelektualne i uznanie świata. 

W dziele psychologicznym poruszane są takie problemy, jak reakcje 
psychiczne na wydarzenia traumatyczne oraz zespół Aspergera i Zespół 
Nadpobudliwości Psychoruchowej. Autorzy pierwszego z tekstów, Ewa Misterska  
i Mariusz Borysiak przekonują, że sytuacje traumatyczne niemal u każdego 
człowieka powodują wyraźną, często bardzo gwałtowną reakcję psychiczną. 
Natychmiastowa reakcja większości osób w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia lub bycia świadkiem takiego zdarzenia, stanowi mieszankę 
reakcji odrętwienia, zagubienia, szoku czy wycofania. Możliwe reakcje fizyczne  
(m.in. dreszcze, bóle mięśniowe, palpitacje serca, płytki oddech, zawroty głowy) 
stanowią oznaki lęku, napięcia emocjonalnego lub silnego stresu. Objawy ostrej 
reakcji na stres są naturalnym wyrazem radzenia sobie człowieka z przeciążeniem 
psychicznym następującym po konfrontacji z zagrożeniem zdrowia i/lub życia. 
Rozwinięcie się ostrego zaburzenia stresowego wskazuje na nieadekwatnie 
zwiększoną intensywność tych objawów. Wczesne praktyczne i społeczne 
wsparcie oraz opieka psychospołeczna mają charakter profilaktyczny, a ich celem 
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jest zapobieganie rozwojowi długoterminowych problemów natury psychologicznej. 
Ich zakres uzależniony jest od intensywności objawów, stopnia, w jakim one 
zakłócają funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta oraz czasu ich trwania od 
wydarzenia traumatycznego. 

W drugim z artykułów, autorstwa Lucyny Bobkowicz-Lewartowskiej, 
przedstawione zostały osiowe kryteria diagnostyczne i przejawy zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz syndromu Aspergera. 
Zaprezentowano również etiologię i patomechanizm tych zaburzeń. Następnie 
ukazano przypadek 12-letniej dziewczynki, u której rozpoznano zespół Aspergera  
z cechami nadpobudliwości psychoruchowej Przedstawiono wczesny rozwój 
dziewczynki i jej obecne funkcjonowanie w kontekście diagnozy różnicowej. 
Zaakcentowano wagę diagnozy, która uczestniczy w procesie terapeutycznym. 

Ostatni z działów problemowych jest poświęcony zagadnieniom z zakresu 
bezpieczeństwa zdrowotnego: zagrożeniom urazami, realizacji zajęć z zakresu 
pierwszej pomocy podczas kursów prawa jazdy oraz bezpieczeństwu 
zdrowotnemu mieszkańców Unii Europejskiej. Konrad Pałka przekonuje, że 
poziom świadomości społecznej na temat urazów i zagrożeń zdrowotnych jest 
wśród korzystających z oferty klubów fitness jest bardzo niski. Podobne są wnioski 
Marcina Skroka, Alicji Nowickiej i Tomasza Miklusza, notujących, że blisko 45% 
kandydatów na kierowców nie wzięło udziału w zajęciach z zakresu pierwszej 
pomocy, a 59% z nich nie miało realizowanych zajęć ze wskazanego zakresu, co 
dowodzi nie tylko niskiej świadomości zagrożeń w ruchu drogowym, ale także 
lekceważenia obowiązujących przepisów prawnych. Bogdan Ślusarz i Aleksandra 
Mitela-Grzybek wskazują, że zapewnienie dobrego stanu zdrowia mieszkańcom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, jest jednym z ważniejszych celów działań 
i polityki UE, zaś jednym z bardziej istotnych problemów tak dla Polski, jak i dla 
całego obszaru UE, jest kwestia wzrostu nierówności w zdrowiu, czemu 
przeciwdziałać ma m.in. program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”  
2014-2020. 

Życzymy Państwu ciekawej lektury, 
Joanna FARYSEJ 
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Tomasz REMBECKI 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO ROSJI W NEOEURAZJATYCKIEJ KONCEPCJI 
GEOPOLITYCZNEJ ALEKSANDRA DUGINA 

 
 

Upadek Związku Radzieckiego postawił Rosjan w obliczu konieczności 
ponownego określenia miejsca Rosji w świecie oraz zdefiniowania narodowej 
tożsamości. Rozpadu państwa radzieckiego nie należy bowiem postrzegać jedynie 
przez pryzmat dezintegracji rozległego imperium, lecz także jako kres „czerwonej 
idei”, rozumianej jako „ideę ziemskiego budowania i doskonalenia, ideę braterstwa 
i sprawiedliwości społecznej”.

1 
Deprecjacja paradygmatu rewolucji, przy 

jednoczesnych trudnościach z implementacją mechanizmów wolnorynkowego 
kapitalizmu, wytworzyła w społeczeństwie rosyjskim stan ideologicznej próżni. Brak 
„oficjalnej doktryny”, związany z pogarszającymi się wskaźnikami ekonomicznymi 
kryzys zaufania do państwa oraz postimperialna nostalgia otworzyły główny nurt 
rosyjskiej polityki przed rozmaitej proweniencji radykalnymi ideologiami. Upadek 
ZSRR jawił się katastrofą o doniosłych konsekwencjach nie tylko politycznych, lecz 
także społeczno-kulturowych. Federacja Rosyjska skupiła 80% terytorium ZSRR, 
nieco połowę jego ludności oraz mniej niż połowę dochodu narodowego z 1990 r., 
poza granicami nowego państwa pozostało ponad 20 milionów ludności rosyjskiej.

2 

Dla wielu rosyjskich intelektualistów stało się zatem jasne, iż w zaistniałej sytuacji 
rosyjskość nie może stanowić kategorii ekskluzywistycznie przynależnej 
nowopowstałej Federacji Rosyjskiej. Elity rosyjskie poszukiwały nowej formuły 
funkcjonowania Rosji na arenie międzynarodowej, idei zdolnej wyzwolić państwo 
ze stanu inercji, zabezpieczyć rosyjską strefę wpływu oraz przywrócić Rosji 
należną jej mocarstwową pozycję. Remedium na słabość państwa okresu 
transformacji stać się miała geopolityczna koncepcja Aleksandra Dugina, 
rosyjskiego filozofa i polityka, głównego animatora ideologii neoeurazjatyckiej. 

Współczesny neoeurazjatyzm nawiązuje do klasycznego eurazjatyzmu, 
antyokcydentalnego ruchu zrodzonego w środowisku rosyjskiej białej emigracji  
w latach dwudziestych XX wieku. Fundamentem ideologii eurazjatyckiej było 
przekonanie o kulturowej i cywilizacyjnej odrębności Rosji zarówno od Europy,  
jak i Azji. Rosja nie miała stanowić prostej syntezy Zachodu i Wschodu, lecz 
odrębną kulturową rzeczywistość, kontynent z ukształtowaną historyczną  
i kulturową tożsamością – Eurazję. Jeden z głównych ideologów ruchu, Gieorgij 
Wiernadskij, w 1927 r. pisał: „Nie ma ‘naturalnych granic’ między ‘Europejską’  
i ‘Azjatycką’ Rosją. Stąd też nie ma dwóch Rosji – ‘Europejskiej’ i ‘Azjatyckiej’. Jest 
tylko jedna Rosja – Eurazjatycka lub Rosja – Eurazja” i dalej „Pod nazwą Eurazji 
mamy tu namyśli nie całokształt Europy i Azji, a mianowicie Środkowy kontynent 
jako osobny geograficzny i historyczny świat. Ten świat winien być rozdzielany tak 
od Europy, jak i od Azji”.

3
 Eurazjaci wyrażali przekonanie o ścisłym związku 

rosyjskiego narodu z geograficzną przestrzenią Eurazji oraz jej wyjątkową 
kulturową specyfiką. W wymiarze polityczno-kulturowym kontestowali 

                                                           
1 
A. Lazari, Bielaja i krasnaja idei. (w:) Mentalność rosyjska. Katowice 1995, s. 10 

2 
K. Łastawski, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. (w:) Federacja 
Rosyjska w stosunkach międzynarodowych. Lublin 2006, s. 55-56 

3 
G. Wiernadskij, Nacziertanie russkoj istorii. Moskwa 2004, s. 24 
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europocentryczne postrzeganie świata oraz uniwersalistyczne dążenia kultury 
europejskiej, prowadzące ich zdaniem do unicestwienia kultur narodowych. 
Zdaniem Nikołaja Trubeckiego kultura w wymiarze ogólnoludzkim uosabia 
grzeszny prymat logiki oraz materialnej sfery życia nad duchowością i etyką.

4 

Począwszy od lat 30 tych klasyczny ruch eurazjatycki ulegał stopniowej 
marginalizacji, będącej pokłosiem wewnętrznych sporów oraz wzmożonej infiltracji 
ze strony radzieckiego GPU (Gosudarstwiennoie Politiczeskoie Uprawliienie). 
Dopiero rozpad ZSRR umożliwił ideologii eurazjatyckiej powrót z odmętów 
politycznego niebytu. 

Współczesny rosyjski neoeurazjatyzm, mimo silnego zakorzenienia  
w klasycznych koncepcjach nurtu, nosi silne piętno poglądów Aleksandra Dugina, 
głównego teoretyka ruchu. W odróżnieniu od klasycznego dwudziestowiecznego 
eurazjatyzmu, którego domeną pozostawały głównie zagadnienia związane  
z szeroko rozumianym pojęciem kultury, duginowski neoeurazjatyzm nosi 
charakter stricte polityczny, uwypuklając elementy geopolitycznego przeznaczenia 
Rosji oraz znacząco radykalizując antyokcydentalne składniki klasycznej 
eurazjatyckiej narracji. Według Marii Peunovej, Dugin dokonał konceptualizacji 
rosyjskiego imperialnego nacjonalizmu w kategoriach geopolitycznych, a nie 
etnicznych czy kulturalnych.

5
 Współcześnie postrzega się bezpieczeństwo, jako 

pojęcie obejmujące nie tylko ochronę narodu i terytorium państwa, lecz także 
czynniki gospodarcze, kulturalne i społeczne.

6
 Transgraniczny w swej naturze 

neoeurazjatyzm, rozpatruje bezpieczeństwo jako niezawisłość rozległej przestrzeni 
geograficzno-kulturowej zarówno w sferze politycznej, jak i kulturowo-społecznej. 

Aleksander Dugin swoje poglądy na temat miejsca Rosji we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych, strategicznego znaczenia przestrzeni 
postradzieckiej oraz wizji rosyjskiej polityki zagranicznej, wyraził w opublikowanych 
w 1997 r. „Podstawach geopolityki”, stanowiących swoistą deklarację programową 
współczesnego neouerazjatyzmu. Publikacja spotkała się z niezwykle przychylną 
recepcją wśród przedstawicieli rosyjskiej elity politycznej oraz w środowisku uczelni 
wyższych, gdzie „Podstawy…” zyskały status zalecanego podręcznika 
akademickiego. Konsultantem naukowym książki był generał – lejtnant Mikołaj 
Kłokotow, odpowiadający w Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Federacji 
Rosyjskiej za sprawy planowania strategicznego.

7 
Towarzyszący publikacji rozgłos 

uczynił dotąd nieznanego intelektualistę, cenionym i powszechnie szanowanym 
komentatorem politycznym. W 1998 r. Dugin został mianowany politycznym 
doradcą Giennadija Sieleznowa, przewodniczącego Dumy oraz Centrum Analiz 
Geopolitycznych. Zaledwie rok później objął stanowisko przewodniczącego sekcji 
geopolitycznej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa Narodowego Dumy.

8
 W 2001r. 

Dugin zainicjował powstanie „Ruchu Eurazjatyckiego”, którego komitet kierowniczy 
zgromadził liczne znakomitości świata rosyjskiej polityki, takie jak Aleksandr 

                                                           
4 

N. S. Trubieckoj, Babilonskaja basznija i smieszenie jazykow. (w:) Jewrazijskij wriemiennik, 3. Bierlin 
1923, s. 111 

5
 M. Peunova, Present Dangers Through The Looking Glass: Russian Neo – Conserrvatives Designs 
Far A (Retro) Empire In The ‘Near Abroad’, CEU Political Science Journal, 2, 2007, s. 118 

6
 W. Malendowski, Bezpieczeństwo. (w:) Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków 
politycznych. Wrocław 1997, s. 45 

7 
Czekam na Iwana Groźnego, wywiad G. Górnego z Aleksandrem Duginem, „Fronda”, 11/12, 1998 

8 
M. Laruelle, Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right, Kennan Institute 
Occasional Papers, 294, s. 1 
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Sokołow – minister kultury, Tałgat Tadżuddin – najwyższy mufti Rosji, Aslambek 
Aslachanow – doradca prezydenta Putina, Igor Panarin – wykładowca Akademii 
Dyplomacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz generał Mikołaj Kłokotow – 
szef Departamentu Strategii Rosyjskiej Akademii Sztabu Generalnego.

9
 W 2003 

roku utworzono „Międzynarodowy Ruch Eurazjatycki”, pozarządową organizację, 
której cel wyrażono jako „wspieranie dialogu narodów, kultur i wyznań kontynentu 
eurazjatyckiego”.

10
 Według oficjalnych danych MRE posiada komórki  

w 22 krajach, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chile, Pakistan, Turcja, 
Egipt, Syria i Liban. 

Duginowska geopolityczna wizja świata odwołuje się do intelektualnego 
dorobku przedstawicieli anglosaskiej i niemieckiej geopolityki, Halforda 
MacKindera, Nicholasa Spykmana oraz Karla Haushofera. Fundamentem 
neoeurazjatyckiego paradygmatu jest, zaczerpnięte od MacKindera, przekonanie  
o podziale świata na dwie zasadnicze strefy: strefę talassokracji, w której rozwinęły 
się cywilizacje oceaniczne i strefę tellurokracji – Wielki Ląd (Heartland).

11
 Według 

Dugina tellurokrację, Cywilizację Lądu, charakteryzuje stałość zasad etycznych, 
konserwatyzm i przywiązanie do granic, podczas gdy talassokracja, Cywilizacja 
Morza, uosabia z kolei typ cywilizacji dynamicznej posiadającej tendencje  
do rozwoju technologicznego.

12 
Odrębną kategorię stanowią „państwa brzegowe”, 

tzw. Rimland, granica między cywilizacjami, która zawiera w sobie potencjał 
przekształcenia się we fragment jednej z cywilizacji. Dugin postrzega konflikt 
zimnowojenny, antagonizm między reprezentowaną przez Stany Zjednoczone 
talassokracją o uosabiającym żywioł tellurokracji ZSRR, jako projekcję odwiecznej 
rywalizacji między Lądem a Morzem, planetarny pojedynek dwóch 
przeciwstawnych systemów wartości. Dezintegracja ZSRR stanowić miała 
geopolityczną katastrofę oraz zapowiedź ustanowienia na planecie jednorodnego 
liberalno-demokratycznego, atlantyckiego porządku. W opinii Dugina, Stany 
Zjednoczone stały się esencją wartości Zachodu, szczytem ewolucji ideologii 
atlantyckiej, archetypem tradycyjnego adwersarza Rosji. W 2003 r. na łamach 
„Komsomolskiej Prawdy” stwierdził: „Nic nie jest dziś tak popularne w Rosji, jak 
niechęć do Ameryki. Antyamerykanizm – to wielka namiętność. To symbol wiary. 
Antyamerykanizm stanowi pewną platformę konsolidacji rosyjskiego 
społeczeństwa”.

13
 Zdaniem autora „Podstaw geopolityki”, Stany Zjednoczone wraz 

z Zachodem, mimo dezintegracji ZSRR i jego geostrategicznej strefy wpływów, 
nadal kontynuują wobec Rosji – Heartlandu tzw. strategię anakondy. Termin ukuty 
został przez Haushofera (Anakondapolitik), metaforycznie obrazujący „sposób 
polowania wielkiego węża, który tak długo dusi swą ofiarę, aż połamie jej wszystkie 
kości i uniemożliwi oddychanie”.

14 
W konsekwencji wszelkie działania prowadzące 

do podważenia rosyjskiej strefy wpływów, począwszy od rozszerzenia Unii 
Europejskiej i ustanowienia amerykańskich baz w Azji Środkowej,  
a na „kolorowych rewolucjach” kończąc, postrzegane są jako działania wrogie, 
wymierzone w bezpieczeństwo oraz żywotne interesy Federacji Rosyjskiej, w jej 
kulturowo-cywilizacyjną spójność. Fakt nieprzerwanego funkcjonowania Sojuszu 

                                                           
9 
Y. Liverant, The Prophet of the New Russian Empire, Azure, 35, 2009, s. 69 

9
 Ibidem 

10 
Mieżdunarodnoie Jewrazijskoie Dwiżenie, http://www.evrazia.info/article/1909 (pobrano 10.02.2014) 

11 
I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu. Wrocław 2001, s. 176 

12 
A. Dugin, Osnowy gieopolitiki. Moskwa 2000, s. 16 

13 
A. Dugin, Byt’ ruskim – znaczit byt’ antiamierikancem, Komsomol’skaja Prawda 25.03.2003 

14 
J. Macała, Blok kontynentalny Karla Haushoffera, „Geopolityka”, 2, 2009, s. 54 



16 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Północnoatlantyckiego, organizacji polityczno-wojskowej powołanej do obrony 
przed Związkiem Radzieckim, interpretowany jest jako wyraz konfrontacyjnego 
stosunku Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników względem Rosji. Dugin wyraża 
przekonanie, iż w geopolitycznym wymiarze porażka tellurokracji nosi charakter 
tymczasowy, zakładając, że w dłuższej perspektywie czasowej Eurazja powróci  
do kontynuacji swej kontynentalnej misji w nowej formie. Neoeurazjatycki ideolog, 
podzielając przekonanie Spykmana o kluczowej roli „państw brzegowych”, upatruje 
w Rimlandzie pole przyszłego planetarnego starcia między Lądem i Morzem.  
Jan Nijman analizując przebieg zimnowojennego konfliktu skonstatował,  
iż większość poważnych zatargów i napięć między supermocarstwami pokrywa się 
z granicami Rimlandu.

15 
Strategicznym celem Rosji winno stać się w opinii Dugina 

przekształcenie „terytoriów brzegowych” w sojuszników lub przynajmniej 
zapewnienie pełnej neutralności jak największej ilości państw Rimlandu.

16
  

W kontaktach z Unią Europejską postuluje nawiązanie możliwie silnych 
dwustronnych relacji z Francją oraz Niemcami, w których upatruje geopolityczny 
przyczółek Rosji – Eurazji. Odzwierciedla to tendencję rosyjskiej polityki  
do wyzyskiwania partykularyzmu, w celu osłabienia politycznej jedności państw 
Unii. Szczególną rolę w duginowskich analizach odgrywa naród niemiecki, który 
jako jedyny ma dysponować w tej części świata cechami niezbędnymi dla 
efektywnej integracji regionu, takimi jak historyczna wola, rozwinięta gospodarka, 
uprzywilejowane położenie geograficzne, etniczna jednorodność oraz świadomość 
swej cywilizacyjnej misji.

17
 Wywiedziona z historii konsolidacyjna siła Niemiec, 

predestynować ma Berlin do odegrania w przyszłości roli geopolitycznego ośrodka 
eurazjatyzmu w Europie Środkowej. „Podstawy geopolityki” postulują podział strefy 
wpływów w regionie Europy Wschodniej między Berlinem i Moskwą, uwzględniając 
elementy kulturowej, etnicznej i religijnej jednorodności. Z tej perspektywy  
w wymiarze geopolitycznym Rosja nie jest zainteresowana istnieniem 
niepodległego państwa polskiego, które w opinii Dugina: „pozostaje częścią 
kordonu sanitarnego rozdzielającego kontynent eurazjatycki na dwie części, co jest 
bardzo wygodne dla antytradycyjnych sił anglosaskich”.

18 
Rozszerzenie Unii  

w 2004 r. uznał za niezwykle szkodliwe z punktu widzenia rosyjskich interesów, 
upatrując w Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce „piątą kolumnę”, która w konsekwencji 
doprowadzi przeorientowania europejskiej polityki na wektor proamerykański. 
Można zatem rzec, iż teza sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Donalda 
Rumsfelda o podziale na „starą” i „nową” Europę, stanowiła w pewnym sensie 
potwierdzenie duginowskiej predykcji. Wielką Brytanię, w odróżnieniu  
od kontynentalnych „lądowych” Niemiec, postrzega jako największego po Stanach 
Zjednoczonych, wroga rosyjskiego eurazjatyckiego projektu, nazywając  
ją „eksterytorialną pływającą bazą USA”.

19
 W dłuższej perspektywie znaczenie 

Wielkiej Brytanii powinno być neutralizowane poprzez aktywne wspieranie 
irlandzkiego, szkockiego i walijskiego nacjonalizmu, prowadzące w konsekwencji 
do jej politycznej destabilizacji i dekompozycji. 

                                                           
15

 J. Nijman, The Limits of Superpower: 687. The United States and the Soviet Union since World war II. 
(w:) Annals of the Association of American Geographers, 4, 1992, s. 687 

16 
Dugin, Osnowy…, s. 168 

17 
Ibidem, s. 220 

18
 Czekam na Iwana Groźnego, wywiad G. Górnego z Aleksandrem Duginem. „Fronda”, 11-12, 1998 

19 
Dugin, Osnowy…, s. 221 
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Aleksandr Dugin jeden z priorytetów rosyjskiej polityki upatruje w koncepcji 
„zbierania Imperium”, zakładającej odzyskanie utraconych regionów b. ZSRR, 
wznowienie sojuszniczych stosunków z państwami Europy Wschodniej oraz 
utworzenie strategicznego eurazjatyckiego bloku państw kontynentalnego 
Zachodu.

20
 Cele te winny zostać osiągnięte przede wszystkim metodami 

pokojowymi, jednak w przypadku ich niepowodzenia użycie siły pozostaje 
dopuszczalnym środkiem realizacji rosyjskich planów geostrategicznych. Według 
Dugina agresja zawiera w sobie aspekt negatywny (z punktu widzenia 
atakowanego) oraz pozytywny (z punktu widzenia atakującego), zaś dominujące 
na Zachodzie postrzeganie agresji z perspektywy ofiary miało zostać narzucone 
przez europejskie oświecenie.

21
 

Na przestrzeni azjatyckiej Aleksandr Dugin wskazuje Japonię, Chiny oraz 
Indie jako potencjalnych sojuszników Rosji – Heartlandu. Strategiczny mariaż  
z Krajem Kwitnącej Wiśni miałby w perspektywie zapewnić Rosji dostęp  
do zaawansowanych technologii oraz znaczącego potencjały ekonomicznego.  
Z kolei Japonia osiągnęłaby korzyć w postaci rosyjskich surowców naturalnych jak 
również systemów wojenno-strategicznych, niezbędnych dla politycznego 
uniezależnienia od Stanów Zjednoczonych. Płaszczyznę umożliwiającą 
porozumienie stanowić ma rywalizacja ekonomiczna ze Stanami Zjednoczonym 
oraz „antyamerykanizm Japończyków pamiętających jądrowe ludobójstwo”.

22
  

W stosunkach z Chinami Dugin wykazuje pewną powściągliwość, dostrzegając  
w rosnącym znaczeniu Państwa Środka niebezpieczeństwo zakwestionowania 
pozycji Rosji na przestrzeni azjatyckiej. W artykule opublikowanym na łamach 
gazety „Izwiestija” wskazuje, iż Chiny przedstawiają dla Rosji korzyć jedynie  
w krótkiej perspektywie czasowej, stanowiąc jednocześnie poważne zagrożenie  
w przyszłości.

23
 Zdaniem Dugina, rosyjskie surowce naturalne, produkty kompleksu 

przemysłowo-wojennego oraz słabo zaludnione tereny Syberii, w stosunkowo 
krótkim okresie znaleźć się w orbicie zainteresowania Pekinu.

24
 Podobny pogląd, 

mimo aktywnej współpracy wojskowej z Chinami w ramach Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy, wyraża także wielu przedstawicieli elit politycznych oraz 
środowiska wojskowego. W artykule „Ewolucja wojennej polityki i wojennej 
doktryny Chin”, generał Anatolij Klimienko pisze: „Niektórzy wpływowi politolodzy  
i wojenni eksperci, dostrzegają rosnący potencjał Chin oraz zwiększenie ich liczby 
ludności na tle obniżenia analogicznych wskaźników w Rosji, prognozując 
nieunikniony zwrot wektora chińskiego w naszą stronę, rekomendując już dziś 
podjęcie środków politycznych i wojskowych dla zapewnienia bezpieczeństwa”.

25 

Dugin przewiduje dwa możliwe wektory chińskiej ekspansji, północny – w kierunku 
rosyjskiej Syberii oraz południowy – w strefę wpływów Stanów Zjednoczonych. 
Integracja przestrzeni azjatyckiej pod auspicjami Rosji służyć ma nie tylko 
wzmocnieniu rosyjskiej pozycji na kontynencie, lecz także ograniczeniu wpływów 
Stanów Zjednoczonych. W sferze zainteresowania neoeurazjatyckiego ideologa 
pozostają także Indie, dynamiczne regionalne mocarstwo atomowe, żywiące 
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ambicje odgrywania wiodącej politycznej roli w regionie. Indie, dążące  
do ustanowienia hegemonii nad Oceanem Indyjskim oraz równoważenia potęgi 
Chin na Morzu Południowochińskim, stanowią dla Moskwy cennego sojusznika  
w rozgrywkach ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami.

26
 W „Podstawach 

geopolityki” rolę Indii określono jako strategiczną forpocztę Eurazji, uznając 
potencjał technologiczny i ekonomiczny za niedostateczny dla uczynienia z Delhi 
samodzielnego ośrodka przyszłego Imperium.

27
 Perspektywa ta zmieniła się wraz 

ze wzrostem znaczenia indyjskiej gospodarki, czyniąc z Indii pożądanego 
sojusznika, umożliwiającego neutralizację wpływów Stanów Zjednoczony  
w regionie oraz stworzenia przeciwwagi dla wspierających Pakistan Chin. 

Tradycyjnie antyokcydentalny świat islamski stanowi istotny składnik 
geopolitycznych projekcji neoeurazjatyzmu. Zdaniem Dugina, islam, reprezentując 
wartości konserwatyzmu, tradycjonalizmu oraz odrzucając pryncypia i wartości 
Zachodu, predestynowany jest do odegrania doniosłej roli w walce z globalnym 
atlantyzmem. Szczególne nadzieje wiąże w tym względzie z Iranem, żywiąc 
admirację dla antyatlantyckiego, geopolitycznie aktywnego fundamentalizmu 
irańskiego.

28
 W artykule Dugina poświęconemu stosunkom rosyjsko-irańskim 

czytamy: „Iran i Rosję łączy wiele: jesteśmy zdeklarowanymi zwolennikami 
wielobiegunowości, eurazjatyckimi kontynentalnymi mocarstwami skłaniającymi się 
ku tradycyjnemu modelowi, lecz uwikłanymi w proces modernizacji, żyjemy  
w okresie przejściowymi między systemem twardej ręki a bardziej giętką  
i pragmatyczną polityką”.

29 
Rzucający globalne wyzwanie Stanom Zjednoczonym, 

izolowany na arenie międzynarodowej Iran, stanowi w opinii neueurazjatyckiego 
ideologa niezwykle cennego sojusznika eurazjatyckiej Rosji. Partycypacja Iranu  
w kontynentalnym projekcie eurazjatyckim, umożliwiłaby instalację morskich baz 
wojennych na irańskim wybrzeżu, niweczących atlantyckie wysiłki zmierzające  
do zagarnięcia terytoriów brzegowych na całej długości Eurazji, zapewniając tym 
samym strategiczne bezpieczeństwo. W swych rozważaniach Dugin poświęca 
wiele miejsca problematyce tureckiej. W „Podstawach…” znajdujemy krytykę 
proeuropejskiego wektora tureckiej polityki zagranicznej, wraz z towarzyszącym jej 
postulatem marginalizacji Turcji poprzez wsparcie separatyzmu kurdyjskiego oraz 
ormiańskich wysiłków na rzecz autonomii.

30
 Mimo przypisywanej Turcji negatywnej 

roli stronnika atlantyzmu, Dugin wraz ze związanym z nim środowiskiem 
neoeurazjatyckim, podejmowali próby pozyskania popleczników nad Bosforem, 
uwieńczone sukcesem w postaci nawiązania współpracy z Turecką Partią 
Robotniczą (Turkiye Isci Partisi).

31
 Główny wewnętrzny problem Turcji, upatruje 

Dugin, w społecznym rozdźwięku między zorientowaną tradycjonalistycznie 
większością społeczeństwa i prozachodnią elitą intelektualną.

32
 Turcja, rozdarta 

między kemalistyczną świeckością a rosnącym znaczeniem religii, miałaby znaleźć 
eurazjatyzmie platformę narodowego porozumienia „odcinającą radykalny islamizm 
i zmiękczającą stosunek wojskowych względem tradycyjnego islamu”.

33 
Zdaniem 
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Dugina rosyjska polityka zagraniczna winna zintensyfikować wysiłki na rzecz 
neutralizacji wpływów atlantyckich nad Bosforem, osłabienia strategicznych 
więzów łączących Ankarę i Waszyngton oraz zwiększenia tureckiego 
zaangażowania na przestrzeni azjatyckiej. 

Realizacja neoeurazjatyckich założeń winna zmaterializować się w postaci 
Nowego Imperium Kontynentalnego, złożonego z czterech Wielkich Przestrzeni; 
Europejskiego Imperium na Zachodzie, Imperium Oceanu Spokojnego  
na Wschodzie, Imperium Środkowoazjatyckiego na Południu oraz Rosyjskiego 
Imperium w Centrum. Dugin zaznacza jednocześnie, iż pozycja centralna posiada 
w istocie nadrzędne znaczenie. Tworzące Nowe Imperium bloki, dzielić się mają  
na mniejsze jednostki etniczne, narodowe i religijne. Jedyne ograniczenie 
polityczne wewnątrz Nowego Imperium wyrażono jako „zakaz służenia 
geopolitycznym interesom atlantystów, wychodzenia ze strategicznego aliansu 
oraz zakaz szkodzenia kontynentalnemu bezpieczeństwu”.

34
 Rolę kluczową  

w projekcie przyszłego Imperium odgrywać mają Rosjanie, ze względu  
na szczególną geograficzno-kulturową rolę Rosji oraz globalny, cywilizacyjno-
planetarny charakter misji rosyjskiego narodu. 

Według autora „Podstaw geopolityki” rosyjska racja stanu wymaga aktywnego 
wysiłku na rzecz przeciwdziałania dążeniu Stanów Zjednoczonych do ustanowienia 
jednobiegunowego uniwersalnego porządku, poprzez działania zmierzające  
do kreacji multipolarnych stosunków międzynarodowych. Jeden ze środków 
zapewnienia wielobiegunowości stanowić ma rozbudowa rosyjskiego potencjału 
jądrowego, zdolnego powstrzymać Stany Zjednoczone przed narzuceniem swej 
woli Rosji oraz jej partnerom.

35 
Wszelkie próby ingerencji w rosyjską strefę 

wpływów powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją, nie wyłączając użycia sił 
zbrojnych, tak jak stało się w przypadku konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. 
Bezpieczeństwo w ujęciu neoeurazjatyckim zyskuje wymiar szerokiej 
geostrategicznej koncepcji, zakładającej zapewnienie Rosji rozległej strefy 
wpływów, sieci sojuszniczej oraz ekonomicznej autarkii na przestrzeni 
eurazjatyckiej. Instrumentem jej realizacji stać się mają nie tylko układy  
o charakterze polityczny czy wspomniane już środki militarne lecz także rosyjskie 
surowce naturalne, dostęp do których winien być uzależniony od partycypacji  
w geopolitycznym projekcie Rosji. Należy bowiem pamiętać, iż ekonomia w ujęciu 
neoeurazjatyckim, stanowi sferę globalnej konfrontacji ideologii. Według Dugina, 
Rosja powinna odrzucić zarówno marksistowską, jak i liberalno-kapitalistyczną 
dogmatykę, realizując alternatywną, „nieortodoksyjną” myśl ekonomiczną, 
odwołującą się do elementów historycznej i kulturowej specyfiki Rosji. W „Końcu 
ekonomiki” Dugin głosi: „Rosyjska historia, eurazjatycka kultura, religia 
prawosławna i rosyjska broń jądrowa stanowią wzajemnie uzupełniające się 
czynniki, które zebrane w całość zapewniają Rosjanom ochronę państwowości, 
wolności i niepodległości”.

36
 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest próba analizy zagadnienia rosyjskiego bezpieczeństwa 

narodowego przez pryzmat geopolitycznego paradygmatu Aleksandra Dugina, 
architekta współczesnego rosyjskiego neoeurazjatyzmu. Dugin postrzega rosyjskie 

                                                           
34 

Dugin, Osnowy…, s. 247 
35

 A. Dugin, Russkaja Wieszcz, t. 1. Moskwa 2001, s. 143 
36

 A. Dugin, Koniec ekonomiki. Sankt Pietierburg 2010, s. 250 



20 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

bezpieczeństwo w szerokiej geograficznej, kulturowej i politycznej perspektywie.  
W ujęciu neoeurazjatyckim, teraźniejsza i przeszła światowa historia przybiera 
kształt planetarnego pojedynku między talassokracją, modernistyczną cywilizacją 
morza, a tellurokracją, reprezentowaną przez wartości konserwatyzmu i tradycji.  
Z punktu widzenia neoeurazjatyzmu, bezpieczeństwo narodowe Rosji wymaga 
ustanowienia rozbudowanej sieci strategicznych sojuszy, zarówno w Europie jak  
i Azji, w celu przeciwstawienia się zagrożeniu światowej dominacji atlantyzmu. 

 
Sumary 
The purpose of this article is to analyse the issue of Russian national security 

in Aleksandr Dugin’s geopolitical concept. Dugin, the architect of the present 
neoeurasian movement, considers Russian security in larger geographical, cultural 
and political perspective. Dugin sees the present and past world history  
as a planetary duel between thalassocracy, modernistic civilization of the sea,  
and tellurocracy represented by conservatism and tradition. From neoeurasianism 
point of view, Russia’s national security requires developing a wide range  
of strategic alliances in both Europe and Asia to oppose the threat of atlanticism 
world domination. 
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Izabela BIELKA 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
PRZYZNANIE AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ STATUSU 

NIECZŁONKOWSKIEGO PAŃSTWA OBSERWATORA ONZ A PROCES 
POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE 

 
 

Wstęp 
Bliski Wschód to jeden z najbardziej zapalnych punktów współczesnego 

świata. Nazwa Bliski Wschód obejmuje swym zakresem terytorium krajów 
„południowo-zachodniej Azji (Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr, Irak, 
Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Turcja,) oraz 
północno-wschodniej Afryki (Egipt, Sudan, Zjednoczone Emiraty Arabskie)”.

1
 

Według geopolitycznej koncepcji Zbigniewa Brzezińskiego region Bliskiego 
Wschodu ograniczony jest przez świecką Turcję i fundamentalny Iran.

2
 Pozycje 

międzynarodową regionu Bliskiego Wschodu określa jego strategiczne położenie 
geopolityczne i czynnik gospodarczy (największa koncentracja złóż ropy naftowej – 
61,5%, zasobów gazu ziemnego – 40,4%

3
 i ogromny rynek zbytu). Rola regionu 

we współczesnych stosunkach międzynarodowych jest niebagatelna. Bliski 
Wschód można scharakteryzować następującymi pojęciami: panowanie islamu, 
kwestia palestyńska, poświęcenie dla jedności arabskiej, powstanie państw – 
producentów ropy naftowej oraz występowanie terroryzmu.

4
 

Konflikt izraelsko-palestyński jest jednym z najdłuższych  
i wielopłaszczyznowych konfliktów współczesnego świata toczy się od zakończania 
I wojny światowej z chwilą przyznania Wielkiej Brytanii przez Ligę Narodów 
mandatu nad Palestyną.

5
 Spór przybrał na siłę w maju 1948 roku, zaraz  

po utworzeniu niepodległego państwa Izrael na terenie Palestyny.
6
 Eskalacja 

konfliktu przybiera mniejsze lub większe natężenie, a sytuacja na terenie Bliskiego 
Wschodu ulega w ciągu ostatnich dziesięcioleci istotnym przeobrażeniom. 
Problematyka związana z konfliktem miedzy Izraelem i Palestyną jest szeroko 
opisywana w literaturze naukowej i cieszy się zainteresowaniem badaczy. Spór 
generuje ogromną publiczną dyskusję i debatę, jest stałym tematem widomości 
prasowych i telewizyjnych: przemoc, ataki terrorystyczne, akcje odwetowe.  
W wyniku toczących się działań śmierć poniosła ogromna ilość ludzi po obu 
stronach. 

Istnieje kilka głównych czynników rzutujących na historię konfliktu izraelsko-
palestyńskiego: zimna wojna,

7
 rozwój syjonizmu,

8
 wewnętrzne podziały w świecie 
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arabskim, związki Izraela z USA, terroryzm i fundamentalizm islamski. Podczas 
zimnej wojny konflikt izraelsko-palestyński nabrał wymiaru globalnego. Amerykanie 
poparli Izrael, a ZSRR państwa arabskie. Na skutek wojen lat 1948-1949, 1956, 
1967, 1973 i 1982 Izrael powiększył swoje terytorium. Rozwój syjonizmu był 
bodźcem wpływającym na wyodrębnienie się nacjonalizmu palestyńskiego,  
a w dalszej konsekwencji utrudniał rozmowy pokojowe.

9
 Zaognienie sytuacji  

na terenie Bliskiego Wschodu powoduje terroryzm i fundamentalizm islamski 
nawołujący do czystych podstawowych form islamu, budowy „nowego” 
społeczeństwa i państwa opartego na Koranie oraz obrony tożsamości cywilizacji 
islamu przed pływem innych kultur. Wpływ na konflikt wywierają wewnętrzne 
podziały w świecie arabskim jak rywalizacja pomiędzy Arabią Saudyjską a Egiptem 
o odegranie mocarstwowej roli wśród państw arabskich i konflikt pomiędzy 
wyznawcami dwóch odłamów islamu: szyitów i sunnitów. Zwolennicy obydwu 
nurtów rywalizują ze sobą na poziomie wewnątrzpaństwowym o władzę  
w poszczególnych państwach podsycając wewnętrzne konflikt, a dwa główne  
i silne państwa sunnicka Arabia Saudyjka i szyicki Iran dążą do dominacji  
w regionie i objęcia przywództwa w świecie muzułmańskim. Dużą rolę w konflikcie 
izraelsko-palestyńskich odgrywają związki Izraela z USA. 14 maja 1948 r. Stany 
Zjednoczone jako pierwsze państwo uznały Izrael, a w późniejszych latach były 
jego głównym sojusznikiem. Izrael uzyskał od Waszyngtonu pomoc wojskową, 
finansową i nowoczesną technologię. USA udziela wsparcia Izraelowi na forum 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, składając liczne veta w rezolucjach ONZ 
potępiających Izrael. Stany Zjednoczone odgrywają wiodącą rolę  
w bliskowschodnich dyplomacjach stosując szeroki wachlarz środków i metod 
oddziaływania, których powodzenie zależy nie tylko od adekwatności doboru  
do celu, jakim było ostateczne i trwałe rozwiązanie konfliktu, ale również  
od intensywności i dynamiki ich stosowania oraz od rodzaju reakcji adresatów  
na stosowane wobec nich środki i metody.

10
 USA odgrywały i odgrywają kluczową 

rolę w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie.
11

 Oprócz Amerykanów  
w konflikt angażują się następujące państwa i organizacje międzynarodowe: Liga 
Arabska, Wielka Brytania, Rosja, Unia Europejska, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, państwa Bliskiego Wschodu i organizacje humanitarne. Na konflikt 
izraelsko-palestyński rzutuję kilka podstawowym problemów: utworzenie państwa 
żydowskiego w samym sercu świata arabskiego, powstanie państwa 
palestyńskiego, uznanie państwa Izrael i jego prawa do istnienia, okupacja przez 
Izrael Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, rozwój osadnictwa żydowskiego 
na okupowanych terenach, ustanowienie statutu Jerozolimy,

12
 działania 

                                                                                                                                                    
8
 Syjonizm – ideologia i polityczny ruch żydowski ukształtowany w XX w. Głównym celem syjonizmu 
było utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie oraz zahamowanie procesów asymilacyjnych 
mniejszości żydowskich w poszczególnych krajach Współcześnie syjonizm stawia sobie za cel 
utrzymywanie jedności całego narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem. 

9
 Zob. W Laqueur, A History of Zionism. New York 2003; A. Hertzberg, The Zionist Idea: A Historical 
Analysis and Reader. Philadelphia 1997 

10
 J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000). 
Warszawa 2005, s. 9-10 

11
 Zob. W. B. Quandt, Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967. 
Washington 2005, s. 1-23 

12
 Zob. S. S. Montefiore, Jerozolima. Biografia. London 2011, s. 664 
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terrorystyczne Hamasu,
13

 akcje odwetowe Izraela, problem uchodźców i ich prawa 
powrotu, wzajemna niechęć obu narodów zakorzeniona od pokoleń. 

Większość prób pokojowego rozwiązania konfliktu nie powiodła się. 
Palestyńczycy od dawna dążyli do ustanowienia niezależnego, suwerennego 
państwa w Strefie Gazy na Zachodnim Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimie, 
zajętych przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967.

14
 Rezolucja 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181
15

 w sprawie podziału Palestyny
16

 zakładała 
powstanie państwa żydowskiego i państwa arabskiego oraz Specjalnej 
Międzynarodowej Strefy dla Miasta Jerozolima.

17
 W 1988 roku, przywódca 

Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP)
18

 Jaser Arafat, jednostronnie ogłosił 
powstanie niepodległego państwa palestyńskiego w granicach z 1967, czyli  
na całości Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

19
 Nowe powstałe państwo zostało 

uznane przez około sto krajów w przeważającej większości arabskich  
i komunistycznych. W 1993 roku na konferencji w Oslo doszło do utworzenia 
Autonomii Palestyńskiej

20
 na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy.

21
  

                                                           
13

 Hamas – Harakat al-Mukawama al-Islamijja, Muzułmański Ruch Oporu, radykalna organizacja 
palestyńska; działa od 1987 w Okręgu Gazy i na Zachodni Brzegu (Jordanu); dąży do utworzenia 
państwa palestyńskiego; opozycyjna wobec OWP; ataki na armię Izrael; w 2006 wygrała wybory  
do Palestyny. Rady Konsultacyjnej; 2007 utracił władzę, ale po krwawych walkach przejął kontrolę 
nad Strefą Gazy. 

14
 Wojna izraelsko-arabska nazywana też wojną sześciodniową (5-10 VI 1967), stoczona pomiędzy 
Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią. W wojnę zaangażowały się także inne arabskie państwa: Irak, 
Arabia Saudyjska, Kuwejt i Algieria. 

15
 Resolution 181 Future government of Palestine, 29 November 1947, United Nations, 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 (pobrano10.10.2012 r.) 

16
 Palestyna – arab. Filasīn, gr. Palaistina, hebr. Pelisztim, Ziemia Święta, kraina historyczna  
i geograficzna na Bliskim Wschodzie, nad Morzem Śródziemnym, w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej; 
1922-48 terytorium mandatowe Wielkiej Brytanii; masowy napływ Żydów z Europy w związku  
z rozwojem ideologii syjonizmu; 1948 powstanie Izraela; 1948-49 wojna arabsko-izraelska; Izrael zajął 
2/3 powierzchni Palestyny, Zachodni Brzeg (Jordanu) wszedł w skład Jordanii (od 1967 okupacja 
izraelska); 1964 powstanie OWP; 1988 Jordania zrzekła się praw do Zachodniego Brzegu; na mocy 
porozumienia izraelsko-palestyńskiego 1993 – autonomia palestyńska w mieście Jerycho,  
1995 rozszerzona; obszar ten jest terenem krwawych starć izraelsko-palestyńskich. 

17
 United Nations, The question of palestine at the United Nations. Nowy Jork 2008, s. 111, 
unispal.un.org/unispal.nsf/home.html (pobrano 10.10.2012 r.) 

18
 Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) – arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja, polityczna 
reprezentacja Palestyńczyków, założona 1964 przez większość ugrupowań palestyńskich dążących 
do utworzenia państwa palestyńskiego; kierowana od 1969 r. aż do swojej śmierci w 2004 r. przez 
Jasera Arafata; od 1976 członek Ligi Państw Arabskich; najwyższy organ Palestyńska Rada 
Narodowa (parlament); po 1988 zmiana w poglądach kierownictwa OWP, co spowodowało 
uaktywnienie się ugrupowań opozycyjnych o zabarwieniu fundamentalistycznym, przede wszystkim 
Hamasu, które sprzeciwiały się kontynuacji procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie; 1993 układ  
z Izraelem o stopniowym poszerzaniu autonomii palestyńskiej w Okręgu Gazy i na Zachodnim Brzegu 
(Jordanu); 1994 OWP przejęła władzę w tworzonej Autonomii Palestyńskiej; w 2 połowie lat 90. 
organizowała struktury państwowe, przygotowując Autonomię Palestyńską do pełnej suwerenności; 
nie zdołała podporządkować sobie skrajnych organizacji terrorystycznych ani zmusić Izraela  
do dalszych ustępstw, w wyniku czego stała się obiektem agresji z jednej i drugiej strony; w 2003  
J. Arafat zrezygnował z funkcji premiera Autonomii Palestyńskiej, pozostał jednak przywódcą OWP; 
po jego śmierci, od 2005 przewodniczący M. Abbas. 

19
 Palestinian Declaration of Independence, 15 November 1988, UNISPAL, http://unispal.un.org/UNISP 
AL.NSF/0/6EB54A389E2DA6C6852560DE0070E392 (pobrano 10.10.2012 r.) 

20
 Autonomia Palestyńska (PA) – formalnie Palestyńskie Władze Narodowe, arab. al-Sulah  
al-Waaniyyah al-Filasīniyyah, organ zarządzający palestyńskimi regionami autonomicznymi  
na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, powstały w 1994 w ramach porozumienia pokojowego między 
Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP). 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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Na mocy postanowień z Oslo pomiędzy Izraelem a OWP, obszar Autonomii 
Palestyńskiej został podzielony na trzy obszary o różnych poziomach kontroli:  
A, B i C.

22
 Porozumienie z Oslo zakładało przekazanie z czasem kolejnych 

obowiązków i uprawnień na rzecz Autonomii Palestyńskiej.
23

 Tak się nie stało,  
a ponieważ nie udało się osiągnąć zakończenia konfliktu, podział nadal 
obowiązuje. Palestyńczycy nadal są narodem i państwem „in statu nascendi”.

24
 

Władze Autonomii posiadają pełną kontrolę nad obszarami A, który składa się  
ze Strefy Gazy i kilku większych miast na Zachodnim Brzegu Jordanu. Obszar  
B znajduje się pod wspólną kontrolą izraelsko-palestyńską. Palestyńczycy 
sprawują tam władzę cywilną, a kontrolę bezpieczeństwa armia izraelska. Strefa  
B obejmuje większość palestyńskich obszarów wiejskich. Natomiast obszar  
C znajduje się pod kontrolą Izraela i są to kolonie żydowskie, drogi dojazdowe oraz 
punkty strategiczne (np. wzgórza, źródła wody), a władze palestyńskie 
odpowiadają za edukację i opiekę zdrowotną.

25
 Obecnie Strefa Gazy kontrolowana 

jest przez Hamas, obszar Zachodniego Brzegu Jordanu zarządzany jest przez 
Fatah,

26
 a Wschodnia Jerozolima kontrolowana jest przez Izrael. Po utworzeniu 

Autonomii Palestyńskiej wydawało się, że wizja „Nowego Bliskiego Wschodu” 
zwycięży historyczne zaszłości i nieporozumienia, jednak przez następne dwie 
dekady rozmów pokojowych nie udało się stworzyć trwałego rozwiązania i od tej 
pory negocjację zawsze stawały w martwym punkcie.

27
 W historii konfliktu 

izraelsko-arabskiego możemy wyróżnić kilka głównych wydarzeń, które zmieniły 
rzeczywistość konfliktu i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie: rok 1948, 
czyli powstanie państwa Izrael, wojnę sześciodniową z 1967

28
 roku i fiasko 

konferencji w Camp David z 2000 roku. Ostatnia runda bezpośrednich negocjacji 
miała miejsce w 2010 roku. Nastąpiło zawieszenie rozmów pokojowych  
do momentu zaprzestania budowy nowych osiedli na Zachodnim Brzegu  
i we Wschodniej Jerozolimie, którą Palestyńczycy uważają za swoją stolicę,  
a Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy w celu pacyfikacji Hamasu. 

We wrześniu 2011, Mahmud Abbas, prezydent Autonomii Palestyńskiej  
i przewodniczący OWP, podjął starania o uzyskanie statutu pełnoprawnego 
członka ONZ w oparciu o granice sprzed 1967.

29
 Co oznaczałoby uznanie 

niepodległości państwa palestyńskiego. Zgodnie z Art. 4 Karty Narodów 
Zjednoczonych: „W poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych może 

                                                                                                                                                    
21

 Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements 13 September 1993,  
The UN Refugee Agency, http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ARAB,,,3de5e96e4,0.html (pobrano 
10.10.2012 r.) 

22
 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1995-2004. Warszawa 2001, s. 619; 
J. L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński. Kraków 2009, s. 277 

23
 J. Świeca, Bliskowschodni proces pokojowy. Idee – inicjatywy – dyplomacja. Katowice 1996, s. 113; 
A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael. Warszawa 2001, s. 374 

24
 In statu nascendi – z łac. „w trakcie powstawania”, „w trakcie rodzenia się”. 

25
 Zob. F. Mattar, Encyclopedia of the Palestinians. New York 2005, s. 336-340; N. J. Brown, Palestinian 
Politics After the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine. California 2003 

26
 Al-Fatah – dosłownie „Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego”, jest jedną z największych 
palestyńskich partii politycznych i największą frakcją Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 

27
 Israel Ministry of Foreign Affairs, Peace Process, http://www.mfa.gov.il/mfa/peace process (pobrano 
10.11.2012 r.); Ministry Of Information Palestinian National Authority, Agreements & Documents, 
http://www.minfo.ps/English/index.php?pagess=agree (pobrano 10.11.2012 r.) 

28
 Zob. S. Dunstan, Wojna sześciodniowa 1967. III wojna izraelsko-arabska. Poznań 2010, s. 88 

29
 Application of Palestine for admission to membership in the United Nations, 23 September 2011, 
UNISPAL, http://unispal.un.org/unispal.nsf/28ead5e67368b9ea852579180070e4d6/f6cf1ed25a5d8fe9 
852579170050c37f?OpenDocument (pobrano 10.11.2012 r.) 

http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ARAB,,,3de5e96e4,0.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna_%28pa%C5%84stwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Wyzwolenia_Palestyny
http://www.minfo.ps/English/index.php?pagess=agree
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być przyjęte każde inne państwo miłujące pokój, które przyjmie zobowiązania 
zawarte w niniejszej Karcie i, zdaniem Organizacji, zdolne jest i pragnie 
zobowiązania te wykonywać. Przyjęcie każdego takiego państwa do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych następuje w drodze decyzji Zgromadzenia Ogólnego, 
powziętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa”.

30
 Zgodnie z Art. 27 Karty  

NZ Decyzje Rady Bezpieczeństwa zapadają większością głosów dziewięciu 
członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków: Chin, Francji, Rosji, 
Wielka Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Następnie Rada przedstawia 
Zgromadzeniu Ogólnemu rekomendacje do rozpatrzenia. Zostaje ona przyjęta 
głosami dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Ogólnego.

31
 W obliczu silnego 

nacisku Izraela i Stanów Zjednoczonych nie można było zabezpieczyć 
wymaganych dziewięciu głosów w Radzie. Wniosek utknął na poziomie Rady, 
która nie zdołała wydać „jednogłośnej rekomendacji". Uzyskanie statutu 
pełnoprawnego członka ONZ przez Autonomię Palestyńską nie miało żadnych 
szans na przyjęcie, bo Stany Zjednoczone jako stały członek Rady 
Bezpieczeństwa zapowiedziały, że skorzystają w Radzie Bezpieczeństwa z prawa 
weta, gdyby palestyński wniosek uzyskał tam wymaganą większość. Według USA  
i Izraela, jedyną drogą do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie  
są dwustronne negocjacje. Prezydent USA Barack Obama powiedział  
do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że nie ma „drogi na skróty” w celu zakończenia 
konfliktu, który trwa od dziesięcioleci. Pokój może być osiągnięty tylko przez 
samych Palestyńczyków i Izraelczyków.

32
 

Mimo nie uzyskania statusu pełnoprawnego członka ONZ władzom 
palestyńskim udało się uzyskać poparcie zwykłych Palestyńczyków i pobudzić 
opinię publiczną na okupowanych terytoriach. Nastroje Palestyńczyków 
spotęgowały wydarzenia „arabskiej wiosny”. W 2011 roku Palestyna została 
członkiem UNESCO.

33
 Sto siedem państw głosowało za, czternaście przeciw, 

pięćdziesiąt dwa wstrzymały się od głosu.
34

 Rezolucja w sprawie członkowska 
Autonomii Palestyńskiej w UNESCO została uznana za międzynarodowy sukces  
i krok w kierunku wzmocnienia pozycji Palestyńczyków na forum ONZ.

35
 

Doprowadziła jednak do zawieszającego finansowania UNESCO przez USA.
36
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 United Nations, Charter of the United Nations, http://www.un.org/en/documents/charter/chapt 
er4.shtml (pobrano 10.11.2012 r.) 

31
 United Nations, About UN Membership, http://www.un.org/en/members/about.shtml (pobrano 
10.11.2012 r.) 

32
 The White House, Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly. 
New York 21.09.2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/21/remarks-president-
obama-address-united-nations-general-assembly (pobrano 10.11.2012 r.) 

33
 UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. 

34
 Zob. UNESCO, General Conference admits Palestine as UNESCO Member, 31.10.2012, 
http://www.unesco.org/new/en/mediaservices/singleview/news/general_conference_admits_palestine
_as_unesco_member_state/ (pobrano 10.11.2012 r.) 

35
 Zob. Admission of Palestine as member of UNESCO – Resolution, 29 Oktober 2011, UNISPAL, 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/2f86ce183126001f85256cef0073ccce/f42a44e9f65f15758525793b00
766f76?OpenDocument (pobrano 10.11.2012 r.) 

36
 C. Lynch, UNESCO votes to admit Palestine; US cuts off funding, “Washington Post“, 
http://articles.washingtonpost.com/2011-10-31/world/35280204_1_israeli-drone-strike-palestinian-
state-unesco (pobrano 10.11.2012 r.); B. Ravid, After UNESCO vote, Israeli sanctions on Palestinian 
Authority anger US, „Haaretz“, http://www.haaretz.com/print-edition/news/after-unesco-vote-israeli-
sanctions-on-palestinian-authority-anger-u-s-1.393600 (pobrano 10.11.2012 r.) 
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Kolejnym krokiem było złożenie przez Abbasa wniosku o przyznanie 
Autonomii Palestyńskiej statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ, 
takiego samego jaki ma w ONZ Watykan. Wcześniej na mocy rezolucji ONZ  
nr 3237 z 22 listopada 1974 roku, Organizacja Wyzwolenia Palestyny posiadała 
status obserwatora przy ONZ.

37
 Zgodnie z uchwaloną rezolucją OWP mogła 

uczestniczyć w obradach oraz pracach Zgromadzenia Ogólnego, 
międzynarodowych konferencjach odbywających się pod auspicjami Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ oraz innych organów ONZ, ze wszystkimi prawami obserwatora. 

Szansa na uzyskanie przez Autonomię Palestyńską statutu państwa 
nieczłonkowskiego była wysoka, ponieważ w Zgromadzeniu Ogólnym,  
w przeciwieństwie do Rady Bezpieczeństwa ONZ, nie obowiązuje prawo weta. 
Zgodnie z Art. 18 Karty NZ wnioski przechodzą zwykłą większością głosów 
członków obecnych i głosujących Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

38
 Według OWP 

państwowość palestyńską uznają 122 państwa ONZ.
39

 
W dniu 29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

uchwaliło rezolucje A/RES/67/19 przyznając Palestyńczykom status 
nieczłonkowskiego państwa obserwatora (non-member observer state) w miejsce 
obecnego statusu obserwatora (observer entity).

40
 Oznacza to uznanie państwa 

palestyńskiego, ale tylko w strukturach tej organizacji. Za przyjęciem rezolucji 
zagłosowało 138 ze 193 państw członkowskich ONZ (m.in. Francja, Hiszpania, 
Szwajcaria, Norwegia), 41 się wstrzymało (m.in. Polska i Niemcy), a 9 było przeciw 
(m.in. USA, Izrael, Kanada, Czechy, Wyspy Marshalla, Panama).

41
 Podwyższenie 

statusu Autonomii Palestyńskiej ze „stałego obserwatora” do „nieczłonkowskiego 
państwa obserwatora” nastąpiło w symboliczną 65 rocznicę uchwalenia Rezolucji 
nr 181 o podziale Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. 

Przed głosowaniem Prezydent Abbas zwrócił się do Walnego Zgromadzenia 
ONZ o wydanie „aktu urodzenia” państwa palestyńskiego, podkreślił, że jest  
to „moralny i historyczny obowiązek”. Abbas przekonywał, że rezolucja ONZ  
to ostatnia szansa na rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego w sposób, 
który zakłada istnienie dwóch państw: żydowskiego i arabskiego. Wyraził również 
nadzieję, że w dialog izraelsko-palestyński uda się „tchnąć nowe życie”.

42
 

Izrael i USA natychmiast potępiły rezolucję. Izraelski ambasador przy ONZ 
Ron Prosor stwierdził, że nawet jeśli Narody Zjednoczone zgodzą się  
na podniesienie statusu Autonomii Palestyńskiej do poziomu nieczłonkowskiego 
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 Zob. Resolutions 3237 (XXIX) Observer status for the Palestine Liberation Organization,  
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38
 Zob. United Nations, Charter of the United Nations, http://www.un.org/en/documents/chart 
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2011_pdf.pdf (pobrano 10.11.2012 r.) 
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 Zob. Resolutions A/RES/67/19 Status of Palestine in the United Nations, 29 November 2012, 
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10.11.2012 r.) 
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państwa obserwatora ONZ, to nie będzie to oznaczało uznania państwowości 
palestyńskiej ponieważ „droga do pokoju wiedzie przez porozumienie, a nie ONZ”. 
Zdaniem Prosera wniosek Palestyńczyków nie jest krokiem w przód, lecz w tył  
na drodze do pokoju. Droga do pokoju wiedzie przez bezpośrednie rokowania 
między Jerozolimą a Ramallah.

43
 Biuro izraelskiego premiera Benjamina 

Netanjahu ostro skrytykowało wystąpienie prezydenta Autonomii. Nazywając  
je „oszczerczym i jadowitym”, „pełną zakłamana propagandą” przeciwko Izraelowi. 
Według Netanjahu „nie były to słowa człowieka, który pragnie pokoju”. Szef 
izraelskiego rządu oświadczył, że rezolucja nie ma żadnego znaczenia dla Izraela  
i niczego nie zmienia. Jak zaznaczył Netanjahu, prawdziwe państwo palestyńskie 
nie powstanie bez uznania Izraela jako państwo żydowskiego, ogłoszenia końca 
konfliktu i rzeczywistych uzgodnień w sprawie bezpieczeństwa, które pozwolą 
chronić Izrael i jego mieszkańców.

44
 Zdaniem władz Izraela wchodząc do ONZ 

Autonomia Paletyńska naruszyła układy pokojowe z Oslo z 1993 roku, 
przewidujące, że samorząd palestyński będzie stopniowo poszerzany  
w porozumieniu z Izraelem, a żadna ze stron nie będzie jednostronnie zmieniać 
statusu Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

45
 Ambasador USA przy ONZ Susan 

Rice podkreśliła, że w procesie pokojowym nie ma „drogi na skróty”, Stany 
Zjednoczone nadal nie uznają Palestyny za państwo, a rezolucja ONZ nic nie 
zmienia w tym względzie.

46
 Sekretarz stanu USA, Hillary Clinton zaraz  

po głosowaniu skrytykowała decyzję Zgromadzenia Ogólnego, wyrażając opinię, 
że był to „szkodliwy” i „niefortunny” ruch, który utrudni drogę do pokojowego 
porozumienia między Palestyną a Izraelem. Tylko na drodze negocjacji pomiędzy 
stronami Palestyńczycy i Izraelczycy mogą osiągnąć pokój, który tak im się 
należy.

47
 

Ze względu na podziały między krajami członkowskimi, Unia Europejska nie 
zdołała zająć jednolitego stanowiska w sprawie przyznania Autonomii Palestyńskiej 
statusu państwa nieczłonkowskiego ONZ. Tylko dziewięć z 27 państw 
członkowskich UE uznaje Palestynę dwustronnie.

48
 Pomimo różnic w opinii między 

krajami Unii Europejskiej, Palestyńczycy zdołali pozyskać poparcie trzynastu 
państw: Francji, Cypru, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Danii, Luksemburga, Malty, 
Austrii, Włoch, Irlandii, Grecji i Szwecji. Szwajcaria i Norwegia (niebędące 
członkami UE) wyraziły poparcie dla palestyńskich oferty. Od głosu wstrzymała się 
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 Israeli Missions Around The World, Amb. Prosor addresses UN General Assembly before the vote  
on Palestinian Non-member Observer State Status, 29.11.2012, http://embassies.gov.il/UnGeneva/N 
ewsAndEvents/Pages/Amb--Prosor-addresses-UN-General-Assembly-before-the-vote-on-Palestinian-
Non-member-Observer-State-Status.aspx (pobrano 10.11.2012 r.) 
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 Office of The Prime Minister of Israel, PM Netanyahu's Statement at the Menachem Begin Heritage 
Center in Jerusalem 29.11.2012, http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/event 
begin291112.aspx (pobrano 10.11.2012 r.) 
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 United States Mission to the United Nations, Explanation of Vote by Ambassador Susan E. Rice,  
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on Palestinian Observer State Status Resolution, New York 29 November 2012, 
http://usun.state.gov/briefing/statements/201226.html (pobrano 10.11.2012 r.) 
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 U.S. Department of State, Remarks at the Foreign Policy Group's “Transformational Trends 2013“ 
Forum, http://www.state.gov/secretary/rm/2012/11/201235.html (pobrano 10.11.2012 r.) 

48
 BBC, Palestinians' upgraded UN status, 30 November 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-13701636 (pobrano 10.11.2012 r.) 
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m.in. Wielka Brytania, Holandia, Niemcy i Polska. Czechy jako jedno państwo 
członkowskie UE głosowało przeciwko Palestyńczykom.

49
 

Ambasador Francji przy ONZ Gerard Araud powiedział, że „Francja poparła 
rezolucję, bo jest przekonana, że może to przyczynić się do wznowienia negocjacji 
pokojowych w konflikcie na Bliskim Wschodzie”. Dyplomata popiera powstanie 
dwóch państw dla dwóch narodów, Izraela i Palestyny i apeluje o powrót do stołu 
negocjacyjnego.

50
 Odmiennego zdania są Niemcy, które wstrzymały się od głosu. 

„Rezolucja może tylko utrudnić negocjacje i znowu oddalić nas od pokojowego 
rozwiązania konfliktu” – powiedział ambasador RFN przy ONZ Peter Wittig. 
Dyplomata podkreślił, że państwo palestyńskie może powstać wyłącznie na drodze 
rokowań z Izraelem.

51
 Również Polska wstrzymała się od głosu, uważając,  

że decyzja ONZ nie zmieni realnej sytuacji Palestyny i utrudni wznowienie 
bezpośrednich rozmów izraelsko-palestyńskich. Uregulowanie konfliktu może 
nastąpić jedynie w drodze negocjacji pomiędzy stronami.

52
 Sekretarz generalny 

ONZ Ban Ki-moon powiedział po głosowaniu, że rezolucja powinna być impulsem 
dla nowych negocjacji pokojowych. „Palestyńczycy mają prawo do życia  
we własnym państwie, tak jak Izrael ma prawo do życia ze swoimi sąsiadami  
w pokoju i bezpieczeństwie”. Sekretarz podkreślił pilną potrzebę wznowienia 
skutecznych negocjacji.

53
 Catherine Ashton – wysoki przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zaapelowała do wszystkich stron  
o działanie w duchu zaufania, tak, aby zapewnić konstruktywne negocjacje  
i powstrzymać się od działań, które mogłyby podważyć wiarygodność rokowań.

54
 

Państwa, które głosowały za nowym statusem dla Autonomii Palestyńskiej, 
wyrażają w swych deklaracjach nadzieję, że decyzja ONZ stanie się bodźcem  
do wznowienia rokowań pokojowych między Izraelem a Autonomią Palestyńską. 
Projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zakłada „pilną potrzebę 
wznowienia i przyspieszenia negocjacji w ramach bliskowschodniego procesu 
pokojowego”, które mają doprowadzić do „sprawiedliwego i trwałego porozumienia” 
oraz rozwiązać wszystkie sporne kwestie takie jak: problem palestyńskich 
uchodźców, kwestia Jerozolimy, rozbudowa osiedl żydowskich, wytyczenie granic, 
zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do ujęć wodnych. 
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Palestyńczycy dążą do utworzenia na okupowanych terenach Zachodniego 
Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy własnego państwa ze stolicą w Jerozolimie 
Wschodniej.

55
 Osadnictwo Izraelskie na tych obszarach utrudni funkcjonowanie 

przyszłego państwa i jest jednym z głównych problemów rzutujących na przebieg 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

56
 Uznanie państwowości palestyńskiej na arenie 

międzynarodowej oznacza również uznanie okupacyjnego charakteru władzy 
izraelskiej na terytoriach palestyńskich. Według Palestyńczyków w obliczu 
załamania się procesu pokojowego Rezolucja ONZ jest jedyną droga  
do wznowienia negocjacji. 

Status nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ oznacza możliwość 
pracowania w komisjach ONZ, zabierania głosu, ale bez prawa do głosowania. 
Pozwala to Palestyńczykom przystępować do międzynarodowych organizacji,

57
 

takich jak Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK).
58

 Co może umożliwić: pozwanie 
Izraela za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości i złożenie pozwu przeciw 
kontynuacji zasiedlania przez Izrael palestyńskich terytoriów okupowanych  
na Zachodnim Brzegu Jordanu.

59
 Z kolei Izrael może złożyć pozew w sprawie 

palestyńskich rakiet wystrzeliwanych ze Strefy Gazy. Aby przystąpić  
do Międzynarodowego Trybunału Karnego władzę OWP muszą złożyć na ręce 
Sekretarza Generalnego ONZ dokument stwierdzający, że chcą stać się stroną 
Statutu Rzymskiego.

60
 Nie jest jednak pewne, czy MTK przyjmie Autonomię.  

W 2009 roku prokurator generalny Trybunału odrzucił deklarację Palestyńczyków, 
argumentując, że Autonomia Palestyńska nie jest państwem. Strona palestyńska 
może starać się również o przystąpieniu do konwencji o prawie morza,

61
  

co mogłoby pomóc jej w roszczeniach wobec złóż gazu znajdującego się  
u wybrzeży Izraela i Strefy Gazy.

62
 Autonomia Palestyńska może również 

przystąpić do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego
63

 i starać się  
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o uzyskanie tytułu prawnego do kontroli przestrzeni powietrznej i wód wokół Strefy 
Gazy, obecnie objętych izraelską blokadą morską. 

Uzyskanie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ stanowi 
dyplomatyczny i prawny sukces Autonomii Palestyńskiej na arenie 
międzynarodowej. Prezydent Mahmud Abbas został przez Palestyńczyków 
przywitany jak bohater. Palestyńczycy na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie 
Gazy masowo wyszli na ulice, żeby świętować.

64
 Podniesienie statusu Palestyny 

do rangi nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ ma być ważnym krokiem 
na drodze do uznania ich państwowości. Palestyna będąc nieczłonkowskim 
państwem obserwatorem ONZ będzie miała wzmocnioną pozycję w rozmowach 
pokojowych z Izraelem w sprawie głównych kwestii, które ich dzielą: statusu 
Jerozolimy, losu osiedli, dokładnej lokalizacji granic, prawa do powrotu 
palestyńskich uchodźców, praw wodnych i kwestii dotyczących bezpieczeństwa. 
Przyjęta rezolucja ma stanowić konieczny krok do ochrony ich prawa  
do samostanowienia i powstania dwóch państw. 

Podniesienie palestyńskiego statusu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nie 
zmieni sytuacji Palestyńczyków, ale może stanowić bodziec do utworzenia 
własnego państwa. Palestyna uzyska większy wpływ w ONZ, który jest 
nadrzędnym organem świata i źródłem autorytetu w zakresie prawa 
międzynarodowego. Prezydent Autonomii Palestyńskiej umocnił swoją pozycję  
w rywalizacji z Hamasem, który zyskał na poparciu podczas konfliktu w Strefie 
Gazy. Głosowanie ONZ z 29 listopada 2012 roku to dyplomatyczny sukces 
przywódcy OWP i może pomóc w umocnieniu jego pozycji wśród głęboko 
podzielonych Palestyńczyków. Decyzja ONZ może być strategią osłabienia 
Hamasu i wzmocnienia rządzącego na Zachodnim Brzegu Fatahu, a przez  
to osłabienia wiary w walkę zbrojną i wsparcia dyplomatycznej ścieżki. Rezolucja 
ONZ ma wymiar symboliczny, ponieważ Palestyńczycy wciąż pozostają pod 
kontrolą Izraela. 
 

Zakończenie 
Uzyskanie przez Autonomię statusu pełnoprawnego członkostwa jest, póki  

co, niemożliwe za sprawą Stanów Zjednoczonych. Już rok temu, we wrześniu 
2011 roku, prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas złożył wniosek  
o pełne członkostwo. Wniosek przepadł w związku z groźbą weta ze strony USA. 
Należy pamiętać, że aby uzyskać status państwa nieczłonkowskiego wystarczy 
większość Zgromadzenia Ogólnego, natomiast żeby uzyskać status 
pełnoprawnego członka zalecenie musi wydać Rada Bezpieczeństwa. Przywódcy 
OWP już zapowiadają, że przyznanie Autonomii statusu państwa 
nieczłonkowskiego ONZ jest kolejnym krokiem w kierunku uzyskania własnego 
państwa. Zwycięstwo Palestyńczyków należy rozpatrywać w kategoriach 
wizerunkowych, a nie realnych zmian. Decyzja ONZ jest symbolicznym 
zwycięstwem Autonomii Palestyńskiej, a kwestię sporne muszą zostać 
uregulowane poprzez bezpośrednie negocjacje pomiędzy stronami. 

Przez 65 lat Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w stanie chociaż 
zbliżyć się do rozwiązania konfliktu między Palestyńczykami a Izraelczykami. 
Wątpliwe jest, aby przyznanie Autonomii Palestyńskiej statusu państwa 
nieczłonkowskiego ONZ mogło to zmienić. Konsekwencjami rezolucji ONZ może 
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 Palestinians celebrate status upgrade at UN, AJE – Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/news/mid 
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być zaostrzenie napięcia między stronami, wzrost przemocy na terenach 
palestyńskich i zaprzestanie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między 
Izraelem a OWP. Podwyższanie statutu Autonomii może spowodować 
dyplomatyczne, ekonomiczne i gospodarcze skutki dla regionu. Autonomia 
Palestyńska, pogrążona w ogromnych trudnościach finansowych, ryzykuje obcięcie 
funduszy pomocowych z Izraela i USA. Po tym jak Palestyna została przyjęta  
do UNESCO Waszyngton wstrzymał finansowanie tej organizacji pozbawiając  
ją środków, które stanowiły 22% budżetu.

65
 Izrael również zatrzymał wypłaty  

do UNESCO i wstrzymał na dwa miesiące wypłatę przychodów z ceł za produkty 
importowane na terytoria palestyńskie. Stany Zjednoczone i Izrael wycofały  
na znak protestu – swoich przedstawicieli z UNESCO. Podobny los może spotkać 
inne agencje ONZ w razie przyjęcia do nich Autonomii Palestyńskiej. Taka reakcja 
Stanów Zjednoczonych naruszyłaby prestiż USA jako bezstronnego mediatora  
w konflikcie bliskowschodnim. 

Odpowiedzią Izraela na przyznanie Autonomii Palestyńskiej statusu państwa 
nieczłonkowskiego ONZ była zapowiedź ogłoszenia budowy 3 tys. nowych 
mieszkań dla żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu  
i we Wschodniej Jerozolimie, rozbudowę istniejących osiedli żydowskich  
i usprawnianie tzw. Planu E1.

66
 Izrael zablokował transfer środków z podatków 

należnych Autonomii Palestyńskiej – 460 milionów szekeli (ok. 92 mln euro). 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela zapowiedziało podjecie bardziej 
drastycznych kroków, jeżeli Autonomia przystąpi do Międzynarodowego Trybunału 
Karnego. Palestyńska gospodarka jest w dużym stopniu zależna od pomocy 
zagranicznej, a wzrost gospodarczy wymaga złagodzenia przez Izraela ograniczeń 
bezpieczeństwa, które odciąża przepływ handlu. Wśród innych prawdopodobnych 
działań odwetowych można wymienić ewentualne ograniczenie liczby pozwoleń  
na pracę, wydawanych palestyńskim pracownikom, a także utrudnianie 
przedstawicielom palestyńskich władz swobodnego poruszania się po Zachodnim 
Brzeg. Izraelczycy mogą dodatkowo zerwać wszelkie rozmowy pokojowe i dążyć 
do izolacjonizmu Autonomii Palestyńskiej. Izraelskie sankcje karne dla Autonomii 
mogą zagrozić jego pokojowi z Egiptem, gdzie tymczasowy rząd po upadku 
prezydentury Hosniego Mubaraka stara się wprowadzić normalizację. Wydarzenia 
arabskiej wiosny zmieniły sytuacje na Bliskim Wschodzie. W ciągu najbliższych 
miesięcy i lat Izrael będzie musiał na nowo zdefiniować swoje relacje z sąsiadami  
i zastanowić się, jaką politykę prowadzić, żeby uniknąć konfliktu. 

Podczas wielkiego politycznego przewrotu na Bliskim Wschodzie sprzeciw 
USA wobec rezolucji ONZ może spowodować pogorszenie wizerunku 
Waszyngtonu w świecie arabskim i islamskim. Od początku „arabskiej wiosny” 
USA wspiera młode demokracje w regionie, a w przypadku starań Autonomii 
Palestyńskiej o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka ONZ, zapowiadane  
w Radzie Bezpieczeństwa weto USA zwiększyłoby antyamerykańskie nastroje 
wśród Arabów i reszty muzułmanów. Może to osłabić zdolność USA  
do pośredniczenia w izraelsko-palestyńskich procesie pokojowym i pielęgnować 
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 Zgodnie z amerykańskim prawem USA nie mogą finansować żadnej organizacji, która uznaje 
Autonomię Palestyńską. 

66
 Plan E1 – liczący sobie już dwadzieścia lat projekt zabudowy tak zwanego obszaru E1, czyli 
liczącego niecałe 120 ha powierzchni (4,6 m

2
) skrawka Zachodniego Brzegu położonego tuż pod 

Jerozolimą i graniczącego z osiedlem Ma’ale Adumim. Izrael postanowił, że wybuduje tam domy  
i połączy Jerozolimę z największym jak dotąd osiedlem Maale Adumim, przecięłoby na pół Zachodni 
Brzeg, blokując główną arterię łączącą południową i północną część Zachodniego Brzegu. 

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,914,Mocarstwa_regionalne_i_globalne_wobec_upadku_rezimu_Hosniego_Mubaraka_w_Egipcie_?_q_and_a
http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,914,Mocarstwa_regionalne_i_globalne_wobec_upadku_rezimu_Hosniego_Mubaraka_w_Egipcie_?_q_and_a
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sojusze w rodzących się rodzących się arabskich demokracjach. Niewypracowanie 
wspólnego stanowiska przez Unię Europejską pokazało po raz kolejny jej 
niezdolność do osiągnięcia konsensusu w kwestiach polityki zagranicznej. 
Głosowanie nad przyznaniem Autonomii Palestyńskiej statusu nieczłonkowskiego 
państwa obserwatora ONZ powoduje kolejne załamanie w fasadzie zachodniej 
solidarności, odsłaniając przepaść między Unią Europejską a państwami 
członkowskimi NATO odnośnie polityki bliskowschodniej. 

 
Streszczenia 
W artykule autorka analizuje wpływ przyznania Autonomii Palestyńskiej 

statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ na bliskowschodni proces 
pokojowy. Artykuł ten przedstawia długi i trudny proces pokojowy w konflikcie 
izraelsko-palestyńskim. Autorka wymienia czynniki, które nie pozwoliły stronom 
zawrzeć porozumienia pokojowego. Artykuł omawia ogólny proces uzyskania 
przez Palestynę statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ,  
i międzynarodową debatę na ten temat. Głównym celem części badawczej jest 
analiza czynników politycznych i ekonomicznych związanych z podwyższeniem 
statutu Palestyny w ONZ. Kolejno autorka w artykule tym przedstawia stopień 
wpływu podwyższonego statusu Autonomii Palestyńskiej na konflikt izraelsko-
palestyński i sytuację w regionie. Podsumowując, w tekście nie tylko 
przedstawiono główne zalety i wady wpływu przyznania Palestynie statutu 
nieczłonkowskiego państwa-obserwatora ONZ, ale również ich wpływ na 
bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. 

 
Summary 
In this article the author analyse the impact of the grant Palestinian Authority  

a non-member observer state status at UN the Middle East Peace Process.  
The article also illustrates a long and difficult process of Peace process  
in the Israeli-Palestinian conflict. Author mentioned factors which prevented  
the parties to concluded a peace agreement. This article is discussed about  
the general process of the Palestinians obtaining non-member observer state 
status, presents the international debate on the subject. The main purpose  
of the research part is analyze the political factors and economic connected with 
the Palestine Upgraded Status in U.N. The next one the author of this article shows 
the extent of increase the Palestinian Authority status affect the Israeli-Palestinian 
conflict and the situation in the region. In conclusion, this article is not only 
presents a main advantages and the Disadvantages of the impact of the grant 
Palestine a non-member state observer status at the UN, but also shows  
the impact of Palestine statue on security in the Middle East. 
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ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, PAŃSTWA 
SŁABE I UPADŁE – CASUS PUŁAPKI TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ 

 
 

Wstęp 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku często są 

wywoływane przez fakt obecności, w różnych miejscach na świecie, państw 
słabych i niewydolnych zarówno pod względem politycznym, gospodarczym jak 
społecznym. Państwa takie po pewnym okresie takiego osłabienia stają się 
państwami niebędącymi w stanie prawidłowo funkcjonować i zaczynają być 
określane przez społeczność międzynarodową, jako państwa upadłe. Termin 
państw upadłych został po raz pierwszy użyty w latach 90. ubiegłego wieku  
a w okresie ostatnich dwóch dekad problem ten stał się przedmiotem analizy  
wielu ekspertów i specjalistów zarówno z dziedziny politologii, stosunków 
międzynarodowych, ekonomii i bezpieczeństwa oraz organizacji i instytucji 
międzynarodowych takich jak ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), Bank 
Światowy czy Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego. Fakt 
występowania państw słabych i upadłych na świecie jest odpowiedzialny za 
obecność różnych form zagrożeń dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Do najważniejszych i najczęściej wymienianych zagrożeń 
należy zaliczyć: 

 Dogodne warunki do bezkarnego funkcjonowania organizacji 
terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej na terytorium takiego 
państwa; 

 Masowa nielegalna migracja ludności z państw słabych, upadłych 
związana z bardzo złymi warunkami socjalnymi, skutkami klęsk 
naturalnych, ale również czystkami etnicznymi lub przed działaniami 
zbrojnymi walczących stron podczas wewnętrznych konfliktów; 

 Możliwość rozprzestrzenienia się konfliktu wewnętrznego w regionie, 
destabilizacja regionalna; 

 Degradacja środowiska naturalnego; 

 Potencjalne źródło zagrożeń epidemiologicznych. 
Tak duży wachlarz ewentualnych zagrożeń powoduje, że eksperci coraz 

częściej starają się zdiagnozować czynniki, które są odpowiedzialne za destrukcje 
w państwie i powodują jego osłabienie a w konsekwencji upadek. Prezentowany 
artykuł w swojej treści przedstawia syntetycznie czynniki wyspecyfikowane przez 
światowych ekspertów, które w ich opinii mają kluczowe znaczenie dla procesu 
upadłości państwa, a celem artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na 
niedoceniany przez specjalistów czynnik kulturowy, który w opinii autorki jest 
kluczowy dla osłabienia państwa, a ostatecznie powoduje jego upadłość. 

 
Definicja oraz skala problemu państw słabych i upadłych w XXI wieku 
Pojęcie „państwo upadłe” zaczęło być używane w literaturze naukowej 

dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, ale zagadnienie słabości państwa zostało 
zauważone przez ekspertów znacznie wcześniej i jest związane z definicją samego 
państwa. Dotychczas definicja pojęcia państwa nie została zawarta w żadnej 
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umowie międzynarodowej o charakterze powszechnym. Jedyna umową 
określająca definicje państwa, która ma, co prawda charakter regionalny, jest 
Konwencja o prawach i obowiązkach państw, podpisana 23.10.1933 roku  
w Montevideo. Zgodnie z art. 1 państwo, jako podmiot prawa międzynarodowego 
powinno posiadać następujące składniki: stałą ludność, określone terytorium, rząd, 
zdolność do podejmowania stosunków z innymi państwami.

1
 Z czasem praktyka 

międzynarodowa skłoniła do precyzowania definicja państwa bez ostatniego 
atrybutu wymienionego w konwencji. Ponieważ każde państwo, nawet upadłe, 
posiada ludność i określone terytorium tak, więc kwestia definicji słabości czy 
upadku państwa musi odnosić się do trzeciego atrybutu, jakim jest władza. 

Konieczność istnienia sprawnego aparatu władzy w państwie jest nieodzowny 
do jego prawidłowego funkcjonowania. Ten niezmiernie istotny fakt zauważył już 
na początku XX w. Max Weber, niemiecki, socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, 
religioznawca i teoretyk polityki. W jego opinii istota bycia państwem zawiera się  
w posiadaniu przez to państwo monopolu do legalnego używania siły. O podmiocie 
mówimy, jako o państwie wtedy i tak długo, dopóki jego administracja, jako jedyna 
utrzymuje prawo i monopol do legalnego używania siły oraz wymuszania porządku 
przez użycie siły. Zgodnie z tymi założeniami państwo jest źródłem legitymizacji 
legalnie wykorzystywanego przymusu, zaś instrumentami tego przymusu są 
organy policji oraz wojsko. Dopuszczone jest również użycie prywatnych służb 
ochrony (takich jak firmy ochroniarskie), które swoje prawo do użycia siły (środków 
przymusu) również czerpią z legitymizmu państwowego.

2
 

Centrum badań nad państwami w stanie kryzysu z Wielkiej Brytanii definiuje 
państwo upadłe, jako państwo, które nie możne już wykonywać jego 
podstawowych funkcji bezpieczeństwa i rozwoju oraz które nie ma skutecznej 
kontroli nad swoim terytorium. Państwo takie nie jest w stanie zapewniać dłużej 
prawidłowych warunków do jego istnienia.

3
 

Bez względu na to, którą z definicji uznamy za lepiej oddającą istotę 
problemu, to najważniejszym elementem powodującym zagrożenie jest zawsze 
utrata monopolu władzy. 

Skala opisywanego zjawiska, z jakim mamy do czynienia w XXI wieku 
powoduje duże zaniepokojenie ze strony społeczności międzynarodowej, dlatego 
od 2005 r. Fundusz na rzecz pokoju wraz z magazynem Foreign Policy publikują 
każdego roku listę państw zagrożonych i upadłych, która jest określana Indeksem 
państw upadłych. W indeksie w 2013 r. zostało sklasyfikowanych 177 państw  
(na 192 oficjalnie zarejestrowane w ONZ), które zostały poddane ocenie wg  
10 kategorii

4
 i na podstawie ilości uzyskanych punktów zostały one umiejscowione 

na liście. Pierwszych 10 państw jest określonych, jako państwa upadłe-w stanie 
krytycznym, a kolejnych 40, jako państwa zagrożone lub na granicy upadku. 
Rysunek nr 1 prezentuje mapę z indeksu państw upadłych za rok 2013. 
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Rysunek nr 1: Indeks państw upadłych rok 2013 
 

 
Źródło: http://ffp.statesindex.org/, (pobrano 20.20.2013 r.) 
 

Z zaprezentowanej mapy na rysunku 1 można wysnuć jeden główny wniosek, 
iż kontynentami, na których znajduje się znaczna liczba państw słabych  
i niestabilnych jest Azja, zwłaszcza południowe regiony.Najwięcej państw  
w krytycznym położeniu, które znajdują się w pierwszej 50. na liście, bo aż 34, są 
to państwa położone na kontynencie afrykańskim. Sytuacja wydaje się być jeszcze 
bardziej alarmująca, jeżeli zdamy sobie sprawę, że mówimy o kontynencie, na, 
którym jest położonych w sumie 55 państw. Na pierwszym miejscu od 2005 roku 
znajduje się Somalia – źródło i zaplecze piractwa morskiego na Oceanie Indyjskim 
i w Zatoce Adeńskiej. Fakt ten świadczy o tym, że problemem państw słabych 
i upadłych najbardziej zagrożona jest Afryka, dlatego w literaturze przedmiotu 
bardzo często spotyka się określenie Afryka plus. Głównymi przyczynami takiego 
stanu rzeczy, na który wskazują eksperci, jest przede wszystkim: 

 Dziedzictwo systemu kolonialnego; 

 Koniec zimnej wojny i walki ideologicznej supermocarstw pod koniec  
XX w.; 

 Demokratyzacja państw Trzeciego świata; 

 Szybko postępujący proces globalizacji.
5
 

Pomimo dużej pomocy finansowej, jaką otrzymują państwa afrykańskie,  
to wydolność ich systemów politycznych, gospodarczych i społecznych jest 
w dalszym ciągu niedostateczna i praktycznie uniemożliwia ich właściwe 
funkcjonowanie. Dr Dambisa Moyo, ekonomistka z Zambii, ekspert Banku 
Światowego zajmując się analizą problemów gospodarek państw słabych  
i upadłych, niejednokrotnie podkreślała w swoich publikacjach, że chociaż każdego 

                                                           
5
 P. Sulkowski…, op. cit., s. 283 
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roku, szacunkowo, państwa afrykańskie otrzymują ok. 50 mld USD pomocy 
finansowej, to nie przynosi ona spodziewanych rezultatów. Ponadto, chociaż przez 
ostatnie 60 lat Afryka była adresatem ok. 60 bln USD pomocy finansowej to liczba 
osób żyjących za mniej niż 1USD dziennie podwoiła się w ostatnich 20 latach.

6
  

W tej sytuacji zasadna wydaje się próba poszukania przyczyn, które są 
odpowiedzialne za fakt, że tak duże wsparcie nie prowadzi do zmiany tej tragicznej 
sytuacji i polepszenia się poziomu życia w państwach afrykańskich. 

 
Czynniki odpowiedzialne za trudności procesu odbudowy państw 

słabych i upadłych 
Odbudowa państwa słabego lub upadłego jest złożonym procesem, który nie 

zawsze kończy się pełnym sukcesem i bardzo często jest uzależniony od wielu 
czynników zewnętrznych. Ponieważ perturbacje związane z państwami słabymi 
coraz częściej dotykają również państw rozwiniętych i rozwijających się, stąd 
światowi eksperci poszukują intensywnie odpowiedzi, jakie czynniki maja 
bezpośrednie przełożenie na trudności w odbudowie państw. Do najwybitniejszych 
ekspertów zajmujących się tymi zagadnieniami należy zaliczyć prof. Roberta  
I. Rotberga, emerytowanego prezesa Fundacji dla pokoju, reprezentującego 
amerykańskie ośrodki naukowe

7
 oraz prof. Paula Colliera, dyrektora Centrum 

studiów nad gospodarkami Afryki na Uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. 
Obaj eksperci zajmują się zagadnieniami związanymi z państwami niewydolnymi, 
słabymi i upadłymi w XXI w. Prof. Collier w 2007 roku opublikował książkę, 
poprzedzoną długoletnimi badaniami, poświęconą trudnościom w odbudowie 
państw, a zatytułowaną „Dolny miliard”. Afryka jest kontynentem, na którym 
mieszka ok. miliarda ludzi stąd też tytułowy miliard. Collier w swojej książce 
obszernie opisał cztery czynniki-„pułapki”, które w jego opinii pociągają za sobą 
biedę, niestabilność i powodują powolny upadek państwowości. 

Pierwszy czynnik to pułapka brutalnego konfliktu – wojny są zabójcze dla 
rozwoju gospodarczego, a niskie dochody im sprzyjają. Wiele biednych państw na 
przemian wpada i wychodzi z wojen. Obniżając przychody państwa, jednocześnie 
powodują wzrostu prawdopodobieństwa wybuchu kolejnego konfliktu. Wolny 
rozwój państwa oraz wzrostu jego przychodów jest przyczyną destabilizującą, 
powodującą stagnację a w najgorszym wypadku nawet regres. Każdy pięcioletni 
okres niskiego wzrostu, stagnacji czy regresu powoduje wzrost 
prawdopodobieństwa wybuchu potencjalnej wojny domowej o 14%. Każdy procent 
wzrostu lub regresu ekonomicznego, powoduje dodanie lub odjęcie jednego 
procenta z wymienionych 14%. W takim przypadku sam fakt oczekiwania na wojnę 
staje się powodem, dla którego odpływają inwestorzy, a chwilowy zastój zamienia 
się w regres. Koniec działań bojowych bardzo często nie jest końcem sporu  
i wojny, a tym samym wybucha on po jakimś czasie ponownie ze zdwojoną siłą. 
Wojny obniżają średnio przychód narodowy o 2,3% każdego roku. Jeżeli 
przełożymy to na długość konfliktu np. w Somalii to otrzymamy 46% regres  
w stosunku do przychodów z początku konfliktu w 1991 r.

8
 

Częste zamachy stanu zwiększają niestabilność i biedę w państwach słabych 
oraz spowalniają gospodarkę, gdyż dochodzący do władzy politycy obawiając się 

                                                           
6
 D. Moyo, Why foreign aid is hurting Africa, The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/news/articles/ 
SB123758895999200083 (pobrano 20.10.2012 r.) 

7
 Od 2013 pracuje w Balsillie School of International Affairs w Waterloo w Kanadzie. 

8
 P. Collier, The Bottom Billion, Oxford University Press 2008, s. 17-35 
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kolejnego przewrotu wydają dochody państwa na utrzymanie armii, zakup broni, 
ale niekoniecznie na poprawę sytuacji ekonomicznej i rozwój.

9
 

Drugim czynnikiem, jest pułapka położenia geograficznego, która może 
przyczynić się do biedy, to brak dostępu do morza i wrodzy sąsiedzi – pierwszy 
element sprawia, że kraj jest zależny od sąsiadów, a gdy ci są na dodatek wrogo 
nastawieni, możliwości rozwoju stają się bardzo ograniczone.

10
 Morze często 

określane, jako przysłowiowe „okno na świat” otwiera duże możliwości eksportowe 
i importowe nie tylko państwu z dostępem do niego, ale także sąsiednim państwom 
o ile będą chcieli skorzystać z takich możliwości. Trudne sąsiedztwo może być 
przyczyna stałego napięcia pomiędzy państwami i może prowadzić do licznych 
konfliktów, co jak opisano powyżej ma bardzo negatywny wpływ na zdolność 
rozwoju państw. 

Trzecim negatywnym czynnikiem jest pułapka złych rządów. Najbardziej 
odczuwają to państwa małe, bo struktury władzy są w nich często 
spersonalizowane.

11
 Stabilne, mądre rządy i właściwa polityka państwa mogą 

pomóc w realizacji celów, ale nie są w stanie kreować tych celów, jeżeli rząd nie 
ma nie pomysłu.  

Istotnym, czy wręcz koniecznym warunkiem, jaki musi zostać spełniony 
w odniesieniu do zaistnienia dobrych rządów, jest obecność rzetelnie 
wykształconych obywateli, którzy będą chcieli podjąć próbę przeprowadzenia 
prawdopodobnie mało popularnych oraz trudnych do realizacji reform, i odniosą 
sukces. Warunki, które sprzyjają można określić w trzech punkach: 

 Prawdopodobieństwo sukcesu jest większe, jeżeli populacja obywateli jest 
duża; 

 W społeczeństwie jest jak najwięcej obywateli z wykształceniem średnim; 

 Państwo niedawno zakończyło wojnę domową.
12

 
Czwarty czynnik, najbardziej zaskakujący, to pułapka zasobów naturalnych. 

Surowce naturalne dla niektórych państw bywają błogosławieństwem, ale gdy 
występują w połączeniu ze złymi rządami, mogą być raczej przekleństwem 
prowadzącym do upadku państwa. Kwestia surowców jest szczególnie ważna 
w XXI w., ponieważ rozwijające się państwa zdają sobie sprawę, że Afryka, to 
jeden z ostatnich łatwo dostępnych obszarów z niewyeksploatowanymi złożami 
naturalnymi. O zasoby Afryki będzie toczyć się najważniejsza gra nadchodzącej 
dekady, w której zasoby biednych krajów zostaną wydobyte, pytanie tylko, czy przy 
okazji zmniejszy się panująca na tym kontynencie bieda. Według prof. Colliera 
poleganie państwa na dochodach z eksploatacji zasobów naturalnych znacznie 
zmniejsza jego szanse na przezwyciężenie niestabilności. Podwojenie udziału 
dochodów z zasobów naturalnych w PKB dwukrotnie wydłuża czas potrzebny na 
dokonanie naprawy państwa upadłego. Co więcej, ze względu na słabą 
dywersyfikację eksportu, państwa niestabilne mogą być bardziej narażone na tzw. 
chorobę holenderską

13
 – gdy na skutek napływu kapitału dochodzi do aprecjacji 

                                                           
9
 P. Collier, Cztery pułapki, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1509444,2,rozmowa-zprof-paulem-collie 
rem.read#ixzz1loDwFz8L (pobrano 8.02.2012 r.) 

10
 Ibidem 

11
 W tych większych niezbędne są już instytucje, a to otwiera drogę do reform – dlatego np. Chiny 
i Indie, choć zaczęły ze słabym aparatem państwowym, to znacznie go poprawiły, a ich gospodarki 
doskonale się rozwijają w pierwszej dekadzie XXI w., Ibidem 

12
 P. Collier, The Bottom…. op. cit., s. 70-71 

13
 Pojęcie wprowadził w 1977 r. tygodnik „The Economist”, opisując gospodarcze konsekwencje 
odkrycia w latach 60. dużych złóż gazu ziemnego w Holandii, zwana również klątwą surowcową. 

http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1509444,2,rozmowa-zprof-paulem-collie
http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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waluty, w wyniku której przedsiębiorstwa eksportowe stają się mniej 
konkurencyjne.

14
 Z badań przedstawionych przez prof. Colliera wynika, że  

w państwach biednych z niestabilnymi rządami bardzo często (w przypadku 
odkrycia poszukiwanych na rynkach międzynarodowych surowców naturalnych) 
dochodzi do wystąpienia opisywanego zjawiska. 

Wszystkie cztery czynniki: militarny, ekonomiczny, geograficzny oraz 
polityczny zostały przedstawione, jako elementy utrudniające wyprowadzenie 
państwa słabego czy upadłego na drogę stabilizacji i rozwoju. Kolejność opisu 
czynników, wg Collier, nie ma wpływu na siłę ich oddziaływania, a w państwach 
słabych bardzo często mamy do czynienia z nakładaniem się problemów  
i równoległym występowaniem kilku czynników, militarnego i politycznego, którym 
towarzyszą pozostałe dwa, ekonomiczny i geograficzny, co tym bardziej utrudnia 
ich pokonanie i odbudowę państwa. 

Znaczenie występowania opisanych czynników oraz skutki, jakie one 
wywołują są oczywiste, ale fakt wystąpienia czynników - pułapek może być  
i często jest pierwotnie zdeterminowany obecnością czynnika kulturowego, który 
może zostać określony, jako pułapka tożsamości kulturowej. Ten ważny czynnik 
jest bardzo często niedostrzegany przez ekspertów a jego istota i znaczenie dla 
odbudowy sprawnie funkcjonującego państwa jest w niedostateczny sposób 
eksponowany. 

Kultura, a konkretniej - tożsamość kulturowa, przez długi okres nie była 
traktowana, jako samodzielny i znaczący czynnik stosunków międzynarodowych, 
będąc jednocześnie zaliczanym w okresie zimnej wojny do czynnika 
stabilizującego. Okres po zimnowojenny, rozpad między innymi byłej Jugosławii 
czy ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) pokazał w Europie  
i na świecie w sposób dobitny, że państwa wielokulturowe bez silnej władzy 
autorytarnej rozpadają się, a zamieszkujące kiedyś wspólnie narody czy grupy 
etniczne doświadczają „renesansu tożsamości” spowodowanego zmianą 
parametrów środowiska międzynarodowego. Czynnik kulturowy, nabiera coraz 
większego znaczenia - zmienia się również jego percepcja i zakres wpływu, jaki ów 
czynnik wywiera na kształt środowiska międzynarodowego, a tym samym państw, 
podmiotów stosunków międzynarodowych. Obok mierzalnych, obiektywnych 
czynników warunkujących relacje międzynarodowe państw, takich jak poziom 
rozwoju gospodarczego, efektywność systemu instytucjonalno-prawnego  
i sprawnie funkcjonującego aparatu władzy, znaczącą rolę odgrywają 
uwarunkowania mniej wyraźne i wymykające się kwantyfikacji: kulturowe normy  
i zasady, kształtujące wspomniany system instytucjonalny i prawny, doświadczenia 
historyczne, wzajemny stosunek do siebie – postrzeganie otaczającej 
rzeczywistości, a posługując się pewnym uproszczeniem: tożsamość. Efektywna  
i bezkonfliktowa współpraca, a zwłaszcza procesy integracyjne, między 
zbiorowościami wyznającymi odmienne systemy wartości, jest trudniejsza niż 
między społeczeństwami, wykazującymi cechy pokrewieństwa kulturowego.

15
 

Różnice cywilizacyjne, kulturowe i etniczne nie muszą być jednoznacznie 

                                                                                                                                                    
Powoduje nadmierny rozwój jednej dziedziny gospodarki skutkujący regresem pozostałych dziedzin. 
Choroba holenderska, http://www.encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Choroba_holenderska, 
(pobrano 20.10.2013 r.) 

14
 P. Collier, The Bottom…. op. cit., s. 38-44 

15
 Zobacz więcej: A. W. Ziętek (red.), Międzynarodowe Stosunki Kulturalne. Podręcznik akademicki, 
PPLTEXT. Warszawa 2010 
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identyfikowane, jako czynniki współpracy lub czynniki rywalizacji (konfliktu), ale  
w zależności od zewnętrznych uwarunkowań wywołanych pozostałymi czynnikami, 
wskazanymi przez prof. Colliera, mogą oddziaływać na nie wzmacniająco. Różnice 
owe istnieją i wywierają realny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i państw 
oraz na relacje między nimi. Jeśli weźmiemy pod uwagę konfliktogenny wpływ 
czynnika kulturowego to jest on odpowiedzialny za wiele konfliktów na świecie po  
II Wojnie Światowej. Najbardziej widoczne w XXI w. jest zjawisko renesansu 
tożsamości - coraz częściej manifestuje się przynależność do określonej grupy 
tożsamościowej - narodu, grupy etnicznej, wspólnoty religijnej, ale również  
np. wspólnot regionalnych. Ta przynależność znajduje swój wyraz przede 
wszystkim w sferze symbolicznej, stąd tendencje do eksponowania symboli swojej 
tożsamości, co z kolei nierzadko powoduje konflikty i napięcia, dotyczące kwestii  
z pozoru błahych.

16
 

Reasumując to kultura determinuje nasze zachowania, postawy, jest 
odpowiedzialna za percepcję otaczającego świata oraz za to czy jesteśmy skłoni 
do współpracy czy nastawieni raczej na spór i rozwiązywanie problemów w sposób 
siłowy. W przypadku kontynentu afrykańskiego, na którym jest zlokalizowanych aż 
70% wszystkich państw słabych i upadłych różnice kulturowe, religijne, etniczne, 
klanowe i plemienne zawsze odgrywały bardzo istotne znaczenie. Odmienna 
tożsamość kulturowa, odmienne normy współżycia społecznego oraz fakt 
występowania odmiennych wspólnot były niejednokrotnie tymi czynnikami, które 
doprowadzały do prowadzenia czystek etnicznych, masowych migracji i klęsk 
humanitarnych. Jak zauważył już w latach 80. w swojej książce Cień Marsa nad 
Czarnym Lądem, Marek J. Malinowski: „Wielość zróżnicowań plemiennych 
i etnicznych jest charakterystycznym rysem rozwoju społecznego ludności Afryki, 
ponieważ zaś podstawowym typem układu społecznego są formacje plemienne, 
zaś obowiązującym rodzajem świadomości społeczno-politycznej świadomość 
plemienia czy też klanu, a nie narodowa – jest całkowicie zrozumiałym, że liczne 
nie wygasłe od wielu lat antagonizmy i spory plemienne oraz etniczne występują 
ze zdwojoną siłą i natężeniem.”

17
 

Pokonanie czynnika kulturowego, oraz próba skierowania państwa słabego 
czy upadłego na właściwe tory odbudowy i rozwoju może się okazać 
najtrudniejszym zadaniem do osiągnięcia w XXI w. Przezwyciężenie wcześniej 
przedstawionych czynników militarnych, politycznych, ekonomicznych  
i geograficznych jest z pewnością wyzwaniem dla państwa podnoszącego się 
często z poważnej zapaści, ale przy pomocy mądrej polityki i aktywnego 
zaangażowania społeczności międzynarodowej, jest to możliwe do osiągnięcia na 
przestrzeni kilku lat. Wydostanie się z pułapki tożsamości kulturowej jest 
procesem długotrwałym, który często będzie musiał obejmować zmiany 
pokoleniowe, aby przynieść oczekiwany rezultat. Ponadto proces ten jest 
bezpośrednio związany z dostępem do nowoczesnej edukacji młodych ludzi, co 
może być odebrane przez starsze pokalanie, jako utrata części tożsamości 
kulturowej. Chcąc odnieść sukces przy budowaniu nowoczesnego państwa należy 
postawić na nowoczesne rozwiązania i nie dopuścić, aby inne wartości takie, jak 
np.; religia, przynależność klanowa czy tradycja zdominowały społeczeństwo  
w fanatyczny sposób. 

                                                           
16

 Ibidem 
17

 M.J. Malinowski, Cień Marsa nad Czarnym Lądem, Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1986, 
s. 39 
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Kontynent afrykański jest przykładem zagrożeń bezpieczeństwa państw 
słabych i upadłych spowodowanych w dużej mierze pułapką tożsamości 
kulturowej. Konflikty zbrojne, wojny domowe, przewroty, terroryzm, piractwo 
morskie, klęski humanitarne wywołane wojnami i katastrofami naturalnymi, 
migracje, jak również nielegalna imigracja, permanentne łamanie praw człowieka, 
których świadkiem był świat po roku 1960 pokazują, jak dużym zagrożeniem  
jest państwo dysfunkcyjne zarówno dla swoich obywateli jak i dla areny 
międzynarodowej. Bez względu na położenie takiego państwa będzie ono stanowić 
zagrożenie dla systemu stosunków międzynarodowych i jego bezpieczeństwa. 
Państwem najlepiej ilustrującym analizowane zagadnienia jest Somalia, która od 
kilku lat niechlubnie zajmuje pierwsze miejsce na liście państw upadłych, a toczący 
się tam do niedawna otwarty konflikt od 1991 r. spowodował, że państwo  
to przestało praktycznie funkcjonować i zabezpieczać potrzeby mieszkającej tam 
ludności. Ta sytuacja spowodowała, że stało się ono także „rajem” dla działalności 
organizacji terrorystycznych (Al-shabaab), przestępczych i piractwa morskiego, 
które od 2008 r. jest realnym zagrożeniem międzynarodowego transportu 
morskiego w regionie Rogu Afryki i na Zatoce Adeńskiej. Zaistniała sytuacja 
została w dużej mierze spowodowana waśniami klanowymi oraz chęcią 
zdominowania i podporządkowania sobie członków jednych klanów wobec innych, 
co doprowadziło do krwawego konfliktu, który trwał ponad 20 lat.

18
 W opinii 

ekspertów odbudowa państwa somalijskiego powinna rozpocząć się od edukacji 
społeczeństwa oraz zbudowaniu wspólnej tożsamości kulturowej, która powinna 
wyróżniać Somalijczyków, ale nie podsycać podziału na plemiona i klany. 

 
Podsumowanie 
Na przestrzeni lat na świecie zawsze funkcjonowały państwa, które gorzej 

radziły sobie z otaczającymi je wyzwaniami, a szybkie tempo postępu i globalizacja 
w XXI w. doprowadziły do osłabienia państw, które wyraźnie nie nadarzają za 
zmianami a chwilowa stagnacja ich sytuacji geopolityczno-ekonomicznej przeradza 
się w regres, który w krótkim czasie powoduje zacofanie wręcz niemożliwe  
do nadrobienia przez te państwa. Nałożenie się wystąpienie jednego lub kilku  
z opisanych czynników-pułapek powoduje całkowitą zapaść państwa, z której 
wydostać się będzie ono mogło tylko z pomocą społeczności międzynarodowej. 
Pomimo, że pomoc ta, jak w przypadku Afryki jest znacząca, to nie przynosi 
oczekiwanych efektów. Poszukując, więc odpowiedzi, dlaczego oferowana 
wsparcie jest niewystarczająca należy zwrócić szczególna uwagę na czynnik 
kulturowy, czyli pułapkę tożsamości kulturowej, gdyż to właśnie ona w wielu 
przypadkach jest odpowiedzialna za zachowania podzielonej społeczności, które 
nie chce zbudować społeczeństwa odpowiedzialnego za przyszłość swoją  
i nadchodzących pokoleń. Dokonanie się pozytywnych zmian kulturowych  
oraz wydostanie się pułapki tożsamości kulturowej jest długim i żmudnym 
procesem, który jest jednak w opinii autorki jest niezbędny, aby państwo mogło  
się odbudować i zapewniać swoim obywatelom godne warunki do rozwoju.  
Na kontynencie afrykańskim, doświadczonym epoką kolonializmu, po której 
pozostało jeszcze dużo nierozstrzygniętych problemów i kwestii spornych będzie  
to szczególnie trudne, ale jeżeli państwa afrykańskie chcą odnieść sukces to 
muszą podjąć to wyzwanie.  

                                                           
18

 Zobacz wiecej: K. Wardin, Współczesne piractwo morskie, wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź 
społeczności międzynarodowej, Bel Studio. Warszawa 2012, s. 116-191 
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Natomiast w interesie społeczności międzynarodowej jest aktywne wspieranie 
tego procesu dla wspólnego dobra, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

 
Streszczenie 
Postępujący coraz szybciej proces globalizacji powoduje, że nie wszystkie 

państwa radzą sobie w sposób zadawalający ze zmieniającą się rzeczywistością. 
Państwa słabe, które w ostatnich dekadach historii swoich państwa doświadczyły 
długotrwałego konfliktu zbrojnego czy wojny domowej, bardzo często są zbyt 
słabe, aby skutecznie wykonywać podstawowe funkcje związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i rozwoju oraz nie mają skutecznej kontroli nad swoim terytorium 
są często źródłem regionalnych i globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
Eksperci zajmujący się tym problemem bardzo często dopatrują się źródeł takiej 
sytuacji w wielu czynnikach, ale czynnik tożsamości kulturowej wydaje się być 
eksponowany niedostatecznie. Artykuł prezentuje czynniki odpowiedzialne w opinii 
ekspertów za taki stan rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
tożsamości kulturowej. 

 
Summary 
Very fast process of globalization means that not all states are performing in  

a satisfactory manner with the changing reality. Weak States, which in recent 
decades have experienced prolonged armed conflict or civil war, very often are too 
weak to perform effectively basic functions related to the provision of security and 
development and does not have effective control over its territory as well as are 
often a source of regional and global security threats. Experts dealing with this 
problem very often seek out sources of this situation in a number of factors, but  
a cultural identity seems to be under-exposed. The article presents factors 
responsible in the opinion of experts, for this state of affairs with particular 
reference to a cultural identity.  
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Danuta BARTKOWIAK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO HISZPANII  

W KONTEKŚCIE ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH Z 2004 ROKU 
 
 

Położona na Półwyspie Pirenejskim Hiszpania jest obecnie dziedziczną 
monarchią parlamentarną. Administracyjnie dzieli się na 17 Wspólnot 
Autonomicznych (Comunidades Autónomas) oraz dwa miasta autonomiczne 
(Ciudad Autónoma). Król Juan Carlos wywodzący się z dynastii Burbonów wstąpił 
na tron w 1975 r. po śmierci generała Francisco Franco. Choć faktyczną władzę 
wykonawczą posiada aktualny premier, wywodzący się z ugrupowania, które 
zdobyło największą ilość głosów w wyborach parlamentarnych, to właśnie król 
mianuje nowego szefa rządu. Jest też najwyższym dowódcą wojska. Władzę 
ustawodawczą w Hiszpanii sprawuje dwuizbowy Parlament, który składa się  
z Kongresu Deputowanych (Congreso de Diputados) liczącego 350 członków  
oraz Senatu, składającego się z 259 członków, z których 208 jest wybieranych 
bezpośrednio i 51 mianowanych przez regionalne legislatury. Wybory do obu izb 
odbywają się co cztery lata.  

W Hiszpanii działa kilka partii i ugrupowań politycznych, ale do 
najważniejszych należą: konserwatywna Partido Popular – PP i Partido Socialista 
Obrero Español – PSOE, która choć w nazwie posiada słowo – socjalistyczna, 
przeszła wiele przemian programowych i praktycznie jest dziś partią 
centrolewicową. To właśnie między tymi dwoma partiami rozgrywa się główna 
walka o władzę w Hiszpanii. Inne dołączają później do tworzonych koalicji. 

PP założona w 1976 r., wywodzi się z Alianza Popular (Sojusz Ludowy), 
federacji niewielkich partii prawicowych, której długoletnim liderem był Manuel 
Fraga – jeden z frankistowskich ministrów. Choć sam Fraga był zwolennikiem 
stopniowej demokratyzacji życia politycznego, partia początkowo nie cieszyła się 
popularnością. Podczas wyborów w 1977 r. uzyskała tylko 8,3% głosów. Partido 
Popular było więc postrzegane jak partia reprezentująca wyłącznie elektorat 
skrajnie prawicowy. Zmiana swoistej „etykietki”, nastąpiła dopiero pod koniec  
XX w. W 2000 r. partia ta zdecydowanie wygrała wybory, stawiając na rozwój 
gospodarczy kraju, a ciesząc się niezmienną popularnością, szykowała się do 
kolejnej wygranej w 2004 r. Przewodził jej wówczas José María Aznar.  

PSOE ma dłuższą historię, jej korzenie sięgają XIX w.
1
 Została założona  

2 maja 1879 r. w Madrycie przez przywódcę ruchu robotniczego, Pablo Iglesiasa 
oraz działaczy Hiszpańskiej Federacji Regionalnej I Międzynarodówki. Aż do 1881 
roku PSOE działała nielegalnie. Partia wchodziła w skład II Międzynarodówki,  
a w 1974 roku została przyjęta do Międzynarodówki Socjalistycznej. Nowym 
liderem partii został wtedy znany polityk – Felipe González. W tym samym roku 
powstała Rada Demokratyczna, w skład której weszli przedstawiciele PSP i Partii 
Komunistycznej. W czerwcu 1975 r., w skład koalicji weszła PSOE- Odrodzenie, 
Hiszpański Związek Socjaldemokratyczny, partie chrześcijańsko demokratyczne 
oraz baskijskie i katalońskie. W 2001 roku został wybrany nowy sekretarz 
generalny, José Luis Rodríguez Zapatero, postrzegany jako człowiek otwarty na 

                                                           
1
 T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii. OSSOLINEUM 1998, s. 308 
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nowoczesne idee i szeroko pojętą współpracę z Unią Europejską, do której 
Hiszpania weszła w 1986 r. To głównie jemu PSOE zawdzięczała wygraną  
w wyborach samorządowych w 2003 r.  

Podczas gdy PP po zwycięskich wyborach w 2000 r. zrezygnowała  
ze współpracy z nacjonalizującymi formacjami katalońskimi i baskijskimi,  
PSOE skwapliwie nawiązywała sojusze polityczne z lokalnymi politycznymi 
ugrupowaniami takimi jak np., Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)  
i Iniciativa per Catalunya (ICV). W tak napiętej atmosferze sporów politycznych  
i ostrej rywalizacji obie partie przygotowywały się w 2004 r. do nowych wyborów. 
Polityczni przeciwnicy nie spodziewali się jednak, że tym razem nie tyle głoszone 
przez nich programy oraz idee będą miały decydujący wpływ na wynik wyborów,  
co zamach terrorystyczny, który wstrząsnął Hiszpanią i światem 11 marca tegoż 
samego roku. 

Zjawisko terroryzmu można definiować na wiele sposobów, ze wzgl. na  
np. motywy działania, cele oraz skalę zagrożenia. Terroryzm charakteryzuje  
ciągła zmienność bazująca przede wszystkim na różnych przybieraniu różnych 
postaw ideologicznych. W związku z tym nie wprowadzono dotąd w prawie 
międzynarodowym jednoznacznego terminu określającego terroryzm, choć wiele 
państw uczyniło to w ramach tzw. prawa wewnętrznego.

2 

Z danych źródłowych wynika, że obecnie istnieje około 109 definicji 
terroryzmu, w których pojawiają się w częstotliwości podanej procentowo takie 
określenia jak: przemoc, siła (83%); polityczny (65%); strach, podkreślenie terroru 
(51%); groźba (47%); (psychologiczne) skutki i (przewidywane) reakcje (41,5%); 
rozróżnienie ofiara – cel (37,5%); celowa, planowana, systematyczna, 
zorganizowana akcja (32%); metody walki, strategia, taktyka (30,5%); 
nienormalność, konflikt z przyjętymi regułami, brak humanitarnych ograniczeń 
(30%); wymuszanie, zniewolenie, powodowanie uległości (28%); aspekt rozgłosu, 
reklamy (21,8%).

3
 Bardzo ważnym czynnikiem podczas tworzenia definicji 

terroryzmu, a przez to występującymi różnicami pomiędzy poszczególnymi z nich 
są: posiadana przez autora wiedza, jego własna ocena sytuacji i wyróżnienia tego, 
co najważniejsze oraz związane z danym zjawiskiem doświadczenie. 

W dokumencie Komitetu Wojskowego NATO, pod sygnaturą MC 161 
czytamy: „terroryzm to zamierzone użycie przemocy lub groźby jej użycia dla 
osiągnięcia celów politycznych, religijnych lub ideologicznych poprzez wzbudzanie 
strachu, zastraszanie lub przymus. Zjawisko to opiera się na działaniach 
niekonwencjonalnych, najczęściej o charakterze kryminalnym, których skutki mają 
wykraczać poza osoby będące bezpośrednimi ofiarami ataku”.

4
 

Kolejna definicja terroryzmu, którą warto przytoczyć sformułowana została 
przez Federalne Biuro Śledcze USA: „terroryzm to bezprawne użycie siły lub 
przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, 
ludność cywilną albo części wyżej wymienionych, co zmierza do promocji celów 
politycznych lub społecznych”.

5
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3
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4
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Inne spojrzenie na terroryzm ukazał A.P. Schmid w proponowanym przez 
siebie określeniu: „Terroryzm to metoda wywoływania strachu za pomocą 
powtarzanych działań cechujących się przemocą, stosowanych przez (pół) 
podziemne jednostki, grupy lub państwa z powodów indywidualnych, 
przestępczych lub politycznych. W odróżnieniu od zabójstwa, bezpośrednie 
przedmioty przemocy nie są tożsame z głównymi celami terroryzmu. Osoby 
będące bezpośrednimi przedmiotami przemocy są wybierane losowo (cele 
przypadkowe) lub selektywnie (cele reprezentacyjne lub symboliczne) z populacji  
i służą jako nośnik wiadomości. Procesy komunikacyjne między terrorystą 
(organizacją), (narażonymi na niebezpieczeństwo) ofiarami oraz głównymi celami 
terrorystów są oparte na groźbie oraz przemocy i stosowane jako środek 
manipulacji głównym celem (audytorium), przekształcając go w cel terroru, cel 
żądań lub cel uwagi, w zależności od tego, czy terroryści przede wszystkim starają 
się dokonać zastraszenia, wymuszenia czy też przeprowadzić akcję 
propagandową”.

6
 

Jeśli chodzi o Polskę to terroryzm definiowany jest jako „forma przemocy 
polegająca na przemyślanej akcji wymuszenia bądź zastraszenia rządów lub 
określonych grup społecznych w celach politycznych, ekonomicznych i innych.”

7
  

Wartą przytoczenia definicją jest też ta utworzona przez Tomasza Białka: 
„Terroryzm to wywieranie wpływu politycznego przez bezprawne stosowanie siły – 
przymusu lub przemocy, związane z łamaniem elementarnych norm społecznych 
i ustalonych w danym kręgu reguł walki politycznej, oparte na rozmyślnym 
zastraszaniu i manipulowaniu; osiąganie celów politycznych poprzez stwarzanie 
aktami przemocy atmosfery zagrożenia i utrudnianie funkcjonowania wrogiego 
układu społecznego oraz wymuszanie decyzji, a także działań przeciwnika przez 
drastyczną taktykę faktów dokonanych lub szantażu siłowego”.

8
 

Zjawisko terroryzmu zauważono już w starożytnej Grecji i Rzymie, choć miało 
ono inną nazwę i interpretację niż to występujące obecnie. Określenie „tyran” 
odnosiło się do władcy, który siłą zdobył władzę. Rządy tyranów opisywane przez 
filozofów jawiły się, jako przestępstwa, a zabójca „tyrana” uznawany był za 
bohatera, chociaż niektórzy z tych władców cieszyli się poparciem wśród 
społeczeństwa. Dwa akty terroru z tym okresie wpłynęły na bieg historii Rzymu,  
a mianowicie zamordowanie ostatniego króla Tarkwiniusza II (509 r. p.n.e.), 
początkując tym powstanie republiki oraz zabójstwo Juliusza Cezara (44 r. p.n.e.), 
co w rezultacie doprowadziło do ustanowienia władzy cesarza. Poza omówioną 
formą terror pełnił rolę instrumentu prowadzenia wojen i rządzenia w cesarstwie. 
Za przykład mogą posłużyć zanotowane przez Tacyta słowa rzymskiego generała 
podczas kampanii w Germanii (16 r. n.e.) nakazującego swoim oddziałom, aby 
były: „stanowcze w zabijaniu i nie brały jeńców, nic oprócz eksterminacji całej rasy 
nie zakończy wojny”.

9
 

Zjawisko terroryzmu nie jest niczym nowym, choć zmieniła się jego skala  
i znaczenie. W starożytności zabicie tyrana (władcy absolutnego), był czynem 
uznawanym przez niektórych filozofów za akt najwyższej odwagi w imię dobra 
społeczeństwa. Do historii przeszły np. akty terroru które w szczególny sposób 

                                                           
6
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 T. Białek, op. cit., s. 151 

9
 J. Dworzecki, R. Kochańczyk, Współczesne zagrożenia. Gliwice 2010, s. 22; B. Zasieczna (red.) 
Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004, s. 29-35 



50 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

wpłynęły na bieg historii Rzymu, tj. zamach na króla Tarkwiniusza II (509 r. p.n.e.), 
który legł u podstaw zmiany ustroju, początkując powstanie republiki oraz 
zabójstwo Juliusza Cezara (44 r. p.n.e.), co doprowadziło do ustanowienia władzy 
cesarza.

 

Znamienne są też zanotowane przez Tacyta słowa rzymskiego generała 
podczas kampanii w Germanii (16 r. n.e.) nakazującego swoim oddziałom, aby 
były: „stanowcze w zabijaniu i nie brały jeńców, nic oprócz eksterminacji całej rasy 
nie zakończy wojny”.

10
 Wynika z nich, że terror pełnił istotną rolę w czasie 

prowadzonych wojen. Taką praktykę stosowano także w późniejszych wiekach.  
Ważną odnotowania datą w historii terroryzmu jest początek XXI wieku. 

Wtedy to ok. 1090r. na Bliskim Wschodzie powstała muzułmańska sekta 
Assasynów. Grupie tej przewodził Hassan Ben Sabah zwany „Starcem z gór”. 
Assasyni wysyłali pojedynczych zamachowców lub niewielką grupę wojowników, 
którzy mieli za zadanie zabicie konkretnych osób np. dowódcy obcej armii. 
Zamachy wykonywano w sposób skrytobójczy najczęściej za pomocą sztyletu.  
Z wielu źródeł wynika, że członkowie sekty byli często odurzani haszyszem, a przy 
tym utwierdzano ich w przekonaniu, że jako wysłannicy boga wykonują świętą 
misję. Co ciekawe do dziś określenie zabójstwa w wielu językach wywodzi się 
z nazwy tej sekty, np. hiszp. assesinar.

11
 

Terminy „terroryzm” i „terror” rozpowszechniły się szczególnie od końca  
XVIII w., podczas i po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdzie na niespotykana dotąd 
skalę stosowano brutalne represje przeciwko wrogom rewolucji. Synonimem 
rządów Maksymiliana Robespierre’a stało się pojęcie Regime de la Terreur, czyli 
Wielki Terror. Okres ten obfitował w publiczne egzekucje (gilotyna) po szybkich 
procesach lub bez żadnych postanowień sądowych. 

W drugiej połowie XIX wieku, na fali propagowania anarchizmu, którego celem 
stała się walka z oficjalna władzą (przymusem politycznym i ekonomicznym),  
a także religią i kościołem, ugrupowania anarchistyczne wykorzystywały bunt, 
walkę zbrojną i zamachy do szerzenia swoich idei. Zjawisko terroryzmu stało się 
też paradoksalnie sposobem walki w imię postępu społecznego i wyzwolenia 
narodowego. Walczono z technicyzacją i rozwojem przemysłu prowadzącym 
według anarchistów do tworzenia ogromnych skupisk klasy robotniczej 
pracujących w nieludzkich warunkach po 12-14 godzin na dobę, za niskim 
wynagrodzeniem oraz brakiem świadczeń socjalnych i ochrony prawnej,  
co skutkowało biedą, głodem i wybuchami protestów bezwzględnie tłumionych 
przez rządzących. Terror jako sposób walki był też stosowany na szeroka skalę  
w koloniach, gdzie walczono z dyskryminacją i władzom narzuconym przez 
metropolie.

12
 Ostatecznie zaczęto nawet traktować przemoc, jako cel sam w sobie. 

Od roku 1880 do 1914 r. prawie każdy rok naznaczony był zamachami  
na władców, polityków, a także przedstawicieli bogatej burżuazji. Zamach na 
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę w Sarajewie dnia 28 czerwca  
1914 r., przeprowadzony przez serbskiego nacjonalistę Gavrilo Principia stał się 
bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej.  

O terrorze na skalę podobną do tego z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
można też mówić mając na uwadze wydarzenia związane z wybuchem Wielkiej 
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Rewolucji Październikowej i następujące po niej. Lata 1917-1939 w Rosji 
Radzieckiej kojarzone są z okresem terroru motywowanego ideologicznie.  

Druga wojna światowa i działania prowadzone przez Trzecią Rzeszę na 
podbitych terenach Europy także kojarzone są z prawdziwym ludobójstwem  
i terrorem na nie spotykaną dotąd skalę. Z licznych zachowanych do dziś 
dokumentów i przekazów dowiadujemy się o masowych egzekucjach, śmierci 
tysięcy ludzi z powodu wygłodzenia, wychłodzenia, braku opieki medycznej  
oraz wykorzystywaniu do pracy niewolniczej, głównie w obozach zagłady. Również 
armia japońska w okresie stacjonowania na obszarze Chin zasłynęła ze 
stosowania w celu podporządkowania sobie miejscowej ludności. Karanie 
Chińczyków za opór obejmowało pobicia, aresztowania, tortury, gwałty  
i zabójstwa.

13
 

To właśnie z Bliskim Wschodem, a także z niektórymi krajami Afryki 
identyfikuje się terroryzm drugiej połowy XX w. Szczególne nasilenie tego zjawiska 
to połowa lat sześćdziesiątych XX w. i wydarzenia związane jest z próbą uzyskania 
niepodległości Algierii, Kenii oraz na Cyprze. Kolejnym miejscem gdzie 
wykorzystuje się terror jako sposób na rozwiązanie konfliktu są ziemie nad 
Jordanem – Izrael, gdzie stronami trwającego do dziś konfliktu są Arabowie 
(Palestyńczycy) i Żydzi. Ci drudzy utworzyli organizację Hagana mającą za cel 
obronę osadników żydowskich przed atakami arabskimi natomiast Palestyńczycy 
stworzyli organizacje Hamas. W 1972 r. palestyński terroryzm „zasłynął” na arenie 
międzynarodowej masakrą izraelskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich  
w Monachium.

14
 W roku 1979 rewolucja irańska legła u podstaw terroryzmu 

islamskiego. 
Terroryzm lat osiemdziesiątych XX wieku wykreował dwa określenia: 

proxywarfare, czyli zastępcze działania wojenne i lowintensity – konflikt o niskim 
natężeniu. Obie te koncepcje sugerowały, że świat stał się niejako bipolarny 
ponieważ mocodawcami skonfliktowanych ugrupowań terrorystycznych miały być 
Kreml lub Biały Dom. Po przemianach politycznych lat osiemdziesiątych XX wieku 
związanych z walką o niepodległość narodów Europy Środkowej i rozpadem 
ZSRR, aktywność wielu grup rewolucyjnych wykorzystujących w swych działaniach 
terroryzm na moment zamarła, by w kolejnym dziesięcioleciu odnowić swoją 
działalność noszącą tym razem znamiona nowych i groźnych jego odmian. 

Przyczyn tego stanu rzeczy doszukiwać się można w ruchach alternatywnych, 
kwestionujących normy lub wartości powszechnie dotąd obowiązujące nawet  
w środowiskach anarchistycznych. Wspomniana działalność wiązała się  
z osiąganiem np. celów ekologicznych, ideologicznych oraz ochrony własnych, 
nielegalnych interesów. 

Cechami współczesnego terroryzmu jako orientacji taktyczno-strategicznej są 
według T. Białka:

15
  

- eksternistyczna motywacja negatywna – głoszone przez terrorystów cele 
mają oddźwięk pozytywny i wyrażają się np. w uzyskaniu niepodległości, 
jednak w praktyce przejawiają się emocjami negatywnymi np. pragnieniu 
zemsty czy upokorzenia przeciwnika; 

- uzurpacja ideowo-polityczna – cecha ta odnosi się do podejmowania się 
określonej misji społecznej w sposób samozwańczy, przypisywania sobie 

                                                           
13

 Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 81-108 
14

 J. Dworzecki, R. Kochańczyk, op. cit., s. 24 
15

 T. Białek, op. cit., s. 153-155 



52 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

prawa do działania w imieniu całego narodu czy społeczeństwa 
i ukierunkowywanie się na działania radykalne niekontrolowane społecznie; 

- spiskowy model działania – działania oparte na konspiracji poprzez 
starannie zaplanowane ataki, dążenie do uzyskania celów politycznych nie 
zostaje wykonywane w procesie otwartego, konwencjonalnego brania 
udziału w grze politycznej; 

- fascynacja przemocą i jej fetyszyzacja - najważniejszą wartością dla 
sprawcy w momencie wykonywania czynu może stać się poczucie 
przewagi, chwilowej bezradności ofiary i bezkarności przyćmiewając cel 
główny działania; 

- demonstracyjnie okazywany brak zahamowań – działalność terrorystyczna 
ukazująca ignorancję wobec nieplanowanych skutków ataków, 
niezważanie na to, aby przestrzegać podstawowe zasady życia  
i bezpieczeństwa ludzkości, społeczeństw; 

- nastawienie na spektakularność działania – skutki działań terrorystyczne 
mają na celu wywołanie wstrząsu i dezorientacji, zwielokrotnionego 
wrażenia poprzez dobór brutalnych środków i metod. 

Istnieje obecnie wiele klasyfikacji terroryzmu ze względu na kryteria, w jakich 
się go postrzega. Rozróżnia się terroryzm postrzegany jako cel sam w sobie, albo 
jako środek do osiągnięcia innych celów, terroryzm państwowy tj., popierany przez 
państwo czy też organizowany przez pewne grupy w ramach danego państwa  
lub niepaństwowy. Ze wzgl. na inne kryteria współczesny terroryzm można 
podzielić na: 

- terroryzm indywidualny, ekonomiczny, zbiorowy; 
- terroryzm represywny, defensywny, ofensywny. 
Terroryzm może się rozwijać w oparciu o zawarte w założeniach 

programowych cele tzw. bliskiego zasięgu, tj. skupienie się na własnej 
skuteczności - ocena zobiektywizowana taktycznych zamiarów określonej 
organizacji,

16
 ale też wywołanie rewolucji lub zmiany kursu politycznego. 

Najczęściej wykorzystywane obecnie podziały typologiczne terroryzmu 
przedstawiają się następująco: terroryzm polityczny i kryminalny oraz terroryzm 
zbiorowy i indywidualny. Terroryzm polityczny jest stosowany obecnie przez 
większość ze znanych organizacji terrorystycznych. Może on być stosowany przez 
jednostki, państwa a nawet ruchy społeczne. Terroryzm polityczny za cel stawia 
sobie najczęściej zmianę ekipy rządzącej, systemu politycznego lub wprowadzenie 
przez siebie proponowanych rozwiązań prawnych. Wyróżniamy tutaj terroryzm: 
lewicowy, prawicowy, narodowo-wyzwoleńczy, religijny, ruchów społecznych. 

Odnosząc się do terroryzmu kryminalnego zauważyć można, że jego główną 
cechą jest działanie wyłącznie z pobudek materialnych. Terroryzm kryminalny ma 
często związek z terroryzmem politycznym kiedy to terroryzm kryminalny może być 
źródłem finansowania grup zajmujących się terroryzmem politycznym. Czasami 
terroryzm polityczny przekształca się w terroryzm kryminalny.

17
 

Podział terroryzmu na zbiorowy i indywidualny odnosi się do przedmiotu 
ataku. Jeżeli mowa jest o terroryzmie indywidualnym, planowany jest atak na 
jedną, konkretną osobę, np. polityka. Jeśli natomiast ofiarami maja stać się 
przypadkowe osoby mamy do czynienia z terroryzmem zbiorowym. 
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Innymi rodzajami terroryzmu są terroryzm międzynarodowy oraz bioterroryzm 
i cyberterroryzm. Literatura przedmiotu nie zawsze uznaje potrzebę podziału 
terroryzmu na państwowy i międzynarodowy. Za brakiem takiego rozróżnienia 
przemawia głównie fakt, że terroryzm sam w sobie zawsze jest zjawiskiem 
międzynarodowym pod względem posiadania szerokiego oddziaływania na opinie  
i zachowania jednostek oraz konkretnych podmiotów. Pomimo tych argumentów 
powstało wiele definicji terroryzmu międzynarodowego.

18
 

Według jednej z nich, terroryzm międzynarodowy to „zajście, w którym 
terroryści wykraczają poza granice swojego kraju, aby uderzać w obrane przez 
siebie cele, wybierać ofiary lub cele mające powiązania z innym krajem (takie jak 
dyplomaci, zagraniczni biznesmeni i biura zagranicznych korporacji) lub 
organizować zajścia na skalę międzynarodową, atakując pasażerów, personel  
i infrastrukturę linii lotniczych”.

19
 Natomiast terroryzm państwowy określany jest, 

jako „akt przemocy przeprowadzony przez terrorystów na terytorium ich własnego 
kraju, przeciwko swoim współziomkom oraz terroryzm, którego dopuszczają się 
rządy przeciwko własnym obywatelom”.

20
 

Współczesny terroryzm międzynarodowy charakteryzują skutki i dynamika 
w skali globalnej. Widoczna jest ogromna współpraca pomiędzy organizacjami, 
które korzystają z nowoczesnych środków komunikacji pomiędzy sobą wymieniając 
nie tylko informacje, ale również osoby. Obecnie baza operacyjna terrorystycznych 
uderzeń bez problemu znajdować się może tysiące kilometrów od punktu 
zaplanowanego zamachu.

21
 

Bioterroryzm definiuje się natomiast jako próbę osiągnięcia osobistych, 
politycznych, społecznych lub religijnych celów poprzez wymuszanie, albo 
zastraszenie ludności cywilnej i rządów przy użyciu niebezpiecznych czynników 
biologicznych. Natomiast w cyberterroryźmie stosuje się zdobycze technologii 
informacyjnej w celu dokonania ataku terrorystycznego. Może być to celowe 
zakłócanie obiegu informacji w cyberprzestrzeni szczególnie związanego  
z infrastrukturą dotyczącą obronności i gospodarki zaatakowanego państwa.

22
  

Coraz częściej rysuje się też podział na terroryzm wiejski i miejski. Wiejski 
terroryzm łączy się zwykle z partyzantką działającą na danym terenie, która staje 
się wkrótce częścią strategii ogólnej. Wówczas działania opierają się głównie na 
propagandzie, prowadzeniu walk partyzanckich oraz poszerzaniu bazy organizacji. 
Natomiast terroryzm miejski wymaga przede wszystkim zachowania tajności.  

Przedstawiona powyżej typologia może być jedynie zarysem istniejącego 
problemu w związku ze zmianami zachodzącymi nadal we współczesnym świecie.  

Podobnie jak w przypadku terroryzmu istnieje wiele definicji bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo jest postrzegane wieloaspektowo przez co wyróżniamy 
bezpieczeństwo: militarne, polityczno-militarne, ekonomiczne, społeczne, eko-bio-
meteo i publiczne bezpieczeństwo.

23
 W odniesieniu do terroryzmu największe 

znaczenie ma bezpieczeństwo publiczne. Jest ono definiowane, jako „określony 
ład w sferze życia publicznego, polegający na przestrzeganiu zasad współżycia 

                                                           
18

 Ibidem, s. 85-86 
19

 J. Horgan, op. cit., s. 25 
20

 Ibidem.  
21

 I. Jankowska, Współczesny terroryzm – największe zagrożenie bezpieczeństwa człowieka, 
konferencja Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. Józefów 
2008, s. 90 

22
 www.terroryzm.pl/rodzaje (pobrano 20.01.2014 r.) 

23
 B. Hołyst, op. cit., s. 102 



54 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

społecznego, respektowania istniejących i powszechnie uznanych norm 
zachowania się w kontaktach społecznych i przy korzystaniu z urządzeń 
publicznych”.

24
 Zaburzenie poczucia bezpieczeństwa publicznego staje się 

najczęściej głównym celem terrorystów. Działania prowadzone przez nich mają 
wywołać strach, a przez to dezorientację społeczeństwa prowadzącą często do 
wyzbycia się właściwej oceny rzeczywistości. Szczególną rolę w tym procesie 
mają, w zamyśle terrorystów, odegrać media, które relacjonując takie wydarzenie 
(np. zamach bombowy), powodują faktycznie narastanie paniki.

25
 

Organizacje terrorystyczne dążą do osiągnięcia pewnych celów, które 
dzielimy na: 

- cel pierwotny (główny) – wymuszenia pożądanych zachowań określonej 
grupy ludzi, np. klasy, partii, rządu, przedstawicieli władzy lub jednostki; 

- cel instrumentalny (uboczny, pośredni) – którego istotą jest zdobycie 
środka technicznego, potrzebnego do realizacji celu pierwotnego. 

Osiągnięcie celu pośredniego następuje poprzez skierowanie na człowieka, 
środowisko lub rzecz działań przestępnych. Inaczej wygląda to z celem 
pierwotnym, ponieważ przyjmuje on różne postacie, takie jak: 

- pozyskanie korzyści lub ustępstw polegających na publikacji komunikatu 
terrorystów, przekazania okupu lub uwolnienia więźniów; 

- promowanie poprzez spektakularną działalność, (tak, aby uwaga świata 
została skoncentrowana na sprawie), o którą walczą terroryści – akcje 
takie są w odpowiedni sposób wyreżyserowane, aby skupić uwagę jak 
największej ilości ludzi, 

- wprowadzanie zamętu i niepokoju wśród społeczeństwa, łącznie 
z działaniami prowadzącymi do zmiany ustroju i demoralizacji, 

- zaplanowane wywołanie odwetu i represji wzmocnionych przemocą ze 
strony rządu, działania takie mogą skutkować samozniszczeniem rządu  
i utratą przez niego poparcia ze strony społeczeństwa, 

- przymuszenie do posłuszeństwa – cel ten odnosi się głównie do 
terroryzmu państwowego, 

- wywołanie poczucia winy –rozgłoszenie, że obiekty lub ofiary zamachu 
ponosiły odpowiedzialność za działania o symbolicznym dla terrorystów 
znaczeniu.

26
 

Działalność organizacji terrorystycznych różni się często ze względu na 
odmienne typy terroryzmu, jednakże zawsze wiąże się z takimi kwestiami jak: 
tworzenie struktur organizacyjnych, wyłonienie przywództwa i opracowanie 
systemu kontroli oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. 
Czasami preferowane jest tzw. „oporu bez wodza”. Pomysł ten zaproponowany 
został przez Louisa Beama, a polega na tworzeniu tzw. sieci komórek-widm, albo 
jednostek autonomicznego dowodzenia mających działać niezależnie od siebie, 
przeprowadzając indywidualnie akty terrorystyczne w celu wywołania tzw. reakcji 
łańcuchowej. Decentralizacja taktyki i działania powoduje tez znaczne utrudnienia 
w zwalczaniu ugrupowań terrorystycznych.

27
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Współcześni terroryści korzystają z ogromnego wachlarza metod i środków, 
pozwalających na realizacje wytyczonych celów, od rakiet typu ziemia-powietrze 
po broń chemiczną, bomby i moździerze, od podkładania bomb, dokonywanie 
porwań i uprowadzeń. Każde z planowanych przez organizację terrorystyczną 
działań wymaga zdobycia odpowiedniego sprzętu, wyposażenia oraz funduszy.  

Wykorzystywanie bomb w działalności terrorystycznej to metoda ta uważana 
za najefektywniejszą i najbardziej wygodną, a także ekonomiczną. Zamachy 
pozwalają na uzyskanie rozgłosu na skalę światową powodując przy tym stan 
ciągłego niepokoju wśród społeczeństwa. Groźba śmierci i zniszczenia działają 
bowiem skuteczniej na społeczeństwo niż faktyczna, fizyczna eliminacja. 

Bomby są najczęściej podkładane w samochodach oraz domach 
przypadkowych lub określonych osób. Znane są również przypadki umieszczania 
bomb pod drogą albo w tunelu w celu ich odpalenia, gdy przejeżdża określony 
pojazd. Transport bomb odbywa się często przy udziale służb pocztowych lub 
nieświadomych niczego przyjaciół terrorystów. Nie brakuje też terrorystów, którzy 
najpierw bombę podkładają, a później uciekają z miejsca zdarzenie oraz 
zamachowców-samobójców. Wprowadzane na coraz szerszą skalę środki 
ostrożności zmuszają terrorystów do szukania coraz to nowszych metod osiągania 
zamierzonych celów, dlatego też podczas zamachu 11 września 2001 r., jako 
bomby użyte zostały 4 samoloty pasażerskie. 

Istotnym i ważnym podkreślenia jest również fakt, że terroryści działając  
w imię zasady „cel uświęca środki”, oczekują tym samym nagłośnienia w mediach 
wyników swoich działań i wywarcia strachu wśród ludzi. Rozwój przekazu 
medialnego w ostatnich kilkudziesięciu latach sprawił, że informacje faktycznie 
docierają do szerokiego grona odbiorców w bardzo krótkim czasie, co jest po myśli 
ugrupowań terrorystycznych. Uważają oni bowiem, że „akt terrorystyczny jest 
aktem medialnym, a immanentną jego cechą jest opinia publiczna. Aby spełnił on 
swoją rolę, musi być szokujący, ponieważ tylko w ten sposób można przyciągnąć 
uwagę opinii publicznej i wywołać zakładany efekt zastraszenia”.

28
 

Potwierdzeniem powyższej tezy są wydarzenia z 11 września 2001 roku 
w Nowym Jorku, które każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego 
mógł śledzić rozgrywający się dramat na bieżąco. Pierwsza transmisja telewizyjna 
odbyła się po około piętnastu minutach od pierwszego uderzenia samolotu 
w północną wieżę World Trade Center. Dzięki mediom współcześni terroryści 
mogą bardziej zwrócić na siebie uwagę podkreślając swoje zorganizowanie i siłę.

29
 

Współczesna Hiszpania postrzegana jest jako kraj tranzytowy dla imigrantów 
z północnej części Afryki, a także obszar na którym egzystuje społeczność 
muzułmańska liczona na około 700 tysięcy osób. Taki stan rzeczy wynika zarówno 
ze specyficznego położenia geograficznego jak i z historii samej Hiszpanii. Jest to 
rejon zetknięcia się kontynentów i kultur, więc wyznawcy islamu potrafią szybko 
wtopić się w miejscową ludność, z czego również korzystają terroryści. Przez 
kolejne lata na Półwyspie Iberyjskim sukcesywnie rozwijała się siatka przerzutowa 
terrorystów z europejskich społeczności muzułmańskich na obszar Bliskiego 
Wschodu, a członkowie grup z Maroka, Syrii lub Algierii specjalizowali się  
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w dostarczaniu im fałszywych dokumentów i zaopatrywania w fundusze. Z zeznań 
członków Al-Kaidy wiadomo także, że zamachy przeprowadzone 11 września  
w Nowym Jorku zaplanowane zostały w miejscowości Reus w Katalonii. Także 
terroryści przeprowadzający ataki na synagogę na wyspie Dżerba (2002 r.)  
i w Casablance (2003 r.) swoją bazę mieli w Hiszpanii, kraju który postrzegany był 
jako łatwy cel do przeprowadzenia zamachu.

30
  

Przyczyn przeprowadzenia zamachu doszukiwać można się już było w roku 
1998. Właśnie wtedy Stany Zjednoczone wystosowały do Hiszpanii prośbę  
o wsparcie w narastającym konflikcie z Irakiem. Ówczesny premier José  
María Aznar zadecydował o udzieleniu pomocy zgodnej z rezolucjami  
Organizacji Narodów Zjednoczonych pod warunkiem, że Saddam Husajn nie 
będzie przejawiał chęci współpracy z jej inspektorami oraz nie będzie stosował się 
do ich postanowień wynikających z nałożonych na Irak kontroli. Wynikały one  
z uzyskanych informacji wywiadowczych dotyczących produkcji zapasów 
uzbrojenia i prac nad bronią masowego rażenia.

31
 

Hiszpania była inicjatorem i sygnowała tzw. List Ośmiu, opublikowany w „Wall 
Street Journal" dnia 30 stycznia 2003 r., w którym ówczesny premier, José María 
Aznar podnosił kwestie solidarności z USA, takich krajów jak Polska, Portugalia, 
Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Dania i Czechy w walce z reżimem Saddama 
Husajna w obronie demokracji i przestrzegania prawa międzynarodowego.

32
 

Innym istotnym wydarzeniem mającym związek z późniejszym zamachem 
było wystosowanie prze Bin Ladena w październiku 2003 r. groźby dla takich 
krajów jak: Hiszpania, Włochy, Turcja, Wielka Brytania, Japonia, Australia, 
Holandia i Polska. Po tym wydarzeniu widoczne było wzmożenie ataków  
na policjantów włoskich w Iraku oraz próby ograniczania interesów Wielkiej Brytanii 
w Turcji. Jeszcze w tym samym roku specjaliści z Norwegii odnaleźli anonimowy 
raport określający strategię Al-Kaidy, którego autor sugeruje, aby wykorzystać  
w planach zbliżające się wybory w Hiszpanii, a przez to doprowadzić do wycofania 
jej wojsk z Iraku. Wspomnianych gróźb, ani ujawnionych nie potraktowano 
poważnie, ani na Półwyspie Iberyjskim, ani w pozostałych krajach. Ponadto 
szczególnie widoczna w tym okresie w Hiszpanii była beztroska władz,  
która objawiała się poprzez brak sprawowania kontroli nad kompetencjami sił 
bezpieczeństwa, poczynaniami społeczeństwa muzułmańskiego, głównie 
w zdobywaniu finansów, podejrzaną działalnością i czarnym rynkiem.

33
 

Początków przygotowań do zamachu w Madrycie należy się doszukiwać na 
przełomie 2002 i 2003 r. Wtedy to doszło do serii spotkań wpływowych działaczy 
grup terrorystycznych. Serhaneben Abdelmachid Fachet zwany „Tunezyjczykiem” 
spotkał się z Amerem Azizi, łącznikiem między marokańskimi ekstremistami  
z Islamskiej Grupy Zbrojnej i Al-Kaidą. Serhan był oficjalnie absolwentem ekonomii, 
który przybył do Madrytu w 1996 roku w celu podjęcia studiów doktoranckich i miał 
tam przebywać przez okres czterech lat w ramach stypendium rządu Hiszpanii.  
Z upływem czasu jego poglądy stawały się coraz bardziej radykalne co ostatecznie 
doprowadziło do tego, że zaczął myśleć o dokonaniu ataku w stolicy Hiszpanii  
i podczas wspomnianego spotkania poprosił Amara o przydział wojowników-
samobójców. W trakcie rozmowy "Tunezyjczyk" otrzymał jedynie poparcie  
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w swoich działaniach z ramienia Al-Kaidy i sugestie skontaktowania się  
z Marokańczykiem Jamalem Zougamem. W nawiązaniu tej współpracy Serhanowi 
pomógł Jamal Ahmidan, który przez siły policyjne uważany jest za osobę, która 
finansowała przeprowadzenie zamachu w Madrycie. Wspomniany Zougam oraz 
jego przyrodni brat Mohammed Chaoui i wspólnik w prowadzeniu sklepu 
telefonicznego Mohammed Bekkali odpowiedzialni byli za zakup aparatów 
telefonicznych oraz kart sim do nich w celu wykorzystania jako zapalniki do 
podłożonych w stolicy Hiszpanii bomb.

34
 

W lutym 2004 roku Sehan oraz jego współpracownicy przeprowadzali już 
zaawansowane rozmowy dotyczące zakupu około 200 kilogramów materiałów 
wybuchowych. Wykorzystana do produkcji ładunków Goma 2 pochodziła z Asturii, 
gdzie stosowana jest w górnictwie. Ze względów zapobiegania przed kradzieżą 
materiałów tego typu Gwardia Cywilna stosuje środki bezpieczeństwa, jednak 
nadzór nie zawsze wykonywany jest odpowiednio. Przykładem tego jest fakt, że 
Goma 2 została sprzedana madryckim terrorystom przez byłego górnika José 
Emilio Suarez Trashorras. Pośrednikiem transakcji był Marokańczyk Rafa Zouhier 
działający z ramienia Ahmidana, a znający Saureza dzięki bratu jego żony 
Antoniowi Toro Castro, którego poznał przebywając w więzieniu.

35
 

Pierwsze partie dynamitu z Asturii do Madrytu przewiezione zostały w styczniu 
2004 roku w luku bagażowym liniowych autokarów ALSA w postaci małych 
pakunków. Największą ilość ładunku przetransportowano pod koniec lutego. 
Terroryści z Madrytu przyjechali po nią osobiście, a wracali dwoma samochodami, 
z których jeden miał za zadanie ostrzegać przed ewentualnymi kontrolami. 
Naprzeciw wyjechała im furgonetka Renault Kangoo i po przeładowaniu 
materiałów zawieziono je do wiejskiego domu niedaleko miejscowości Morata de 
Tajuna pod Madrytem. Miejsce to stało się "fabryką" do produkcji bomb użytych 
podczas zamachu 11 marca 2004 roku.

36
 

Czwartek 11 marca 2004 r. nie zapowiadał się w Madrycie jako dzień 
w którym wydarzyć ma się coś niezwykłego. Zauważalna była delikatnie 
zwiększona obecność Policji na ulicach biorącej udział w tzw. operacji „Genil”. 
Przyczyną były zbliżające się wybory parlamentarne, a przez to podejrzenia 
zakłócenia ich przebiegu przez radykalnych działaczy z organizacji ETA (Euskadi 
Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność), walczącej o niepodległość Kraju Basków 
metodami zbrojnymi.

37
 Tym bardziej, że 29 lutego zatrzymano dwóch młodych 

mężczyzn przewożących w furgonetce ponad 500 kilogramów dynamitu.  
Na znalezionej przy nich mapie zaznaczony był obszar Madrytu na którym mieści 
się wiele siedzib firm międzynarodowych i krajowych.

38
  

W dniu zamachu trwała intensywna kampania wyborcza mająca zakończyć 
się za niecałe 48 godzin. Wszystkie sondaże wskazywały na przewagę rządzącej 
Partii Ludowej (Partido Popular) nad Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą 
(PSOE). Pierwsza z nich PP- partia prawicowa, kierowana przez José Marii 
Aznara

39
 do swoich sukcesów zalicza: ograniczenie bezrobocia, wyraźną poprawę 

infrastruktury, obniżenie podatków i wzrost poziomu życia przez Hiszpanów,  
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a także wzmożoną walkę z terroryzmem (ETA). Konkurenci z PSOE mieli mniejsze 
poparcie i skupiali się na krytyce PP za wysłanie wojsk hiszpańskich do Iraku  
i braku dialogu politycznego.

40
 

Wczesny poranek 11 marca 204 r. w Hiszpanii rozpoczął się zwyczajnie  
dla wszystkich obywateli. Wiele osób dojeżdżało do pracy lub na studia, jak co  
dnia do Madrytu z miejscowości położonych blisko stolicy. Najszybszym  
i najwygodniejszym środkiem transportu są pociągi podmiejskie sieci Cercanias, 
której linie krzyżują się także na stacji Atocha, znajdującej się w centrum miasta. 
Jest to jeden z największych dworców kolejowych w Madrycie, posiadający 
połączenia kolejowe z całym krajem, szczególnie z jego częścią południową. Jest 
też dworcem obsługującym hiszpańskie koleje dużych prędkości – AVE. Sam 
budynek dworca uważany jest za arcydzieło architektury kolejowej z drugiej połowy 
XIX w. i każdego dnia odwiedzają go tłumy turystów.

41
 

Jedną z miejscowości skąd przyjeżdżają pociągi na dworzec Atocha jest 
Alcala de Henares, oddalone ok. 30 km od Madrytu. Jest najstarszym miastem 
uniwersyteckim w Hiszpanii, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Z Alcala de Henares odchodzą trzy linie Cercanias w kierunku Madrytu  
i nawet w tzw. szczycie można co pięć minut odjechać do stolicy. Właśnie  
na tej stacji 11 marca 2004 r. do pociągów wsiedli terroryści z wypchanymi  
torbami zawierającymi ładunki. Zaparkowali oni najpierw swoją furgonetkę na  
ulicy Infantado przy dworcu, po czym udali się na stację widziani przez 
zamieszkującego w okolicy dozorcę Louisa Garrudo. Ubrani byli w białe szale  
i czapki maskujące ich twarze. Dlatego też trudno było później określić ich 
tożsamość.

42
 

O godzinie 7.37 w czwartkowy poranek na dworcu Atocha stał pociąg z Alcala 
de Henares do stacji Alcobendas, a kolejny z tej samej stacji do Chamartin trochę 
spóźniony właśnie wjeżdżał na stację w Madrycie kiedy nastąpiła pierwsza 
eksplozja trzech ładunków w pociągu pierwszym i czterech w drugim. Siła 
materiałów wybuchowych sprawiła, że z okien zaparkowanych w pobliżu 
samochodów i domów wypadły szyby. Kolejna eksplozja dwóch ładunków 
nastąpiła o godzinie 7.38 w pociągu ruszającym ze stacji El Pozo de Tio Raimundo 
oddalonej o trzy stacje. Ostatnia eksplozja również o 7.38 następuje w pociągu 
dojeżdżającym do stacji Santa Eugenia. Łącznie dochodzi do wybuchu dziesięciu 
ładunków z których każdy rozrywa wagon w którym został umieszczony. O godz. 
7.39 na peronach i torach widoczne były szczątki wagonów, rozrzucone bagaże  
i zwłoki ofiar.

43
 

Z relacji świadków wynika, że po wybuchach nastąpiło ogromne zamieszanie, 
słychać było tylko krzyki i płacz. Ludzie mieszkający w pobliżu rzucili się do 
pomocy z kocami i butelkami wody dla rannych. W całym Madrycie unosił się 
dźwięk syren, karetek, helikopterów i wozów strażackich. Przy miejscach eksplozji 
powstały szpitale polowe, a największą halę targową centrum IFEMA zamieniono 
w prosektorium. Ranni rozlokowani zostali w około dwudziestu szpitalach na 
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terenie stolicy. Służby porządkowe pomagały ofiarom, ale także starały się zbierać 
rozrzucone bagaże i rzeczy osobiste oraz wydobyć zwłoki z wagonów.

44
 

Niezwłocznie też rozpoczęło się śledztwo. Pierwsze podejrzenia co do 
zamachowców padły na terrorystów z ETA, ze względu na zatrzymaną w lutym 
furgonetkę z materiałami wybuchowymi, udaremniony w wigilię 2003 r. zamach na 
stacji Chamartin oraz pierwsze doniesienia o użyciu w ładunkach wybuchowych 
Tytadyny. Materiał ten oraz zapalniki aluminiowe są charakterystyczne dla ETA.  
Co prawda rzecznik tej organizacji Arnaldo Otega jeszcze przed południem 
oświadczył, że kategorycznie potępia zaistniałe wydarzenia i przedstawił swoje 
podejrzenia dotyczące środowisk islamskich, ale nikt nie chciał mu wierzyć.

45
 

Niewielu też przejęło się informacją, że o godzinie 10.50 do komisariatu  
w Alcala de Henares dotarło zgłoszenie od Louisa del Moral, przewodniczącego 
lokalnej społeczności mieszkańców, powiadamiającego o podejrzanej furgonetce 
marki Renault Kangoo zaparkowanej przy tamtejszym dworcu. Policja, która 
przybyła na ulicę Infantado po wstępnym rozpoznaniu zabrała ją na parking 
w Madrycie.

46
 

Zdarzeniami brzemiennymi w skutkach były natomiast tego dnia, 
transmitowane przez media, oskarżenia ze strony Aznara kierowane do liderów 
ETA, obarczających ich odpowiedzialnością za zamach. Choć bowiem ETA w swej 
historii deklarowała od czasu do czasu zakończenie walki zbrojnej, większość 
Hiszpanów nie ufała tym zapewnieniom. Wszyscy pamiętali, że od 1968 roku  
w atakach o charakterze terrorystycznym, które przypisuje się ETA zginęło ponad 
858 osób, polityków, wojskowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, a przede 
wszystkim przypadkowych cywili. Także podczas szczytu UE w Sewilli w czerwcu 
2002 r., eksplodowało 5 bomb – na szczęście wtedy obyło się bez ofiar 
śmiertelnych.  

W podobnym tonie, posądzając ETA o zorganizowanie zamachu 
wypowiedział się o godzinie 11.00 minister spraw wewnętrznych Angel Acebes 
przebywający wtedy na stacji Atocha. Właśnie w trakcie jego pobytu w tym 
miejscu, policyjne psy wyczuły jedną bombę umieszczoną w pierwszym składzie 
unieruchomionego pociągu, która dotąd nie wybuchła. W tym momencie stało się 
jasne, że planowano wysadzić dwa składy pociągów w tym samym czasie, jednak 
z powodu opóźnienia drugiego pociągu wybuch nastąpił zanim wjechał on na 
perony. Skutki siły wybuchu w zamkniętej przestrzeni dworca mogły spowodować 
nawet zawalenie się części kompleksu dworcowego z przebywającymi tam. 
Wkrótce też okazało się, że dwie następne bomby zostały znalezione na stacji  
El Pozo. Ostatni z ładunków odkryto przypadkowo w rzeczach jednej z ofiar. 
Łącznie daje to bilans trzynastu ładunków z których dziesięć uległo wybuchowi.

47
 

Po południu służby specjalne prowadziły już dwa śledztwa równolegle. Jedno 
miało potwierdzić lub zaprzeczyć tezę o udziale terrorystów z ETA w zamachach  
i drugie, prowadzące do grup islamskich, przy czym nie wykluczano ich wzajemnej 
współpracy. Kluczowe okazały się badania furgonetki, zaparkowanej pierwotnie na 
ulicy Infantado w Alcala de Henares. Odkryto w niej resztki materiału 
wybuchowego, siedem detonatorów z czego sześć było miedzianych, a jeden 
aluminiowy i kasetę magnetofonową z fragmentami Koranu. Dodatkowo wieczorem 
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do dziennika arabskiego " Al Kuds al Arabi" w Londynie przesłany został przez 
Brygadę Abu Hafsa al Masriego powiązaną z Al- Kaidą mail dotyczący przyznania 
się do zamachów. Te informacje jednak poddał pod wątpliwość amerykański 
Departament Stanu.

48
  

W tej sytuacji król Juan Carlos I wystosował po raz pierwszy od 1981 roku 
specjalne orędzie do narodu nawołując do piątkowej manifestacji sprzeciwiającej 
się aktom terroru, nie wskazując jednak konkretnych winowajców. Ogłoszono 
trzydniową żałobę narodową, a partie polityczne przygotowujące się do wyborów, 
zawiesiły swoją kampanię i potępiły sprawców zamachów. Kolejnego dnia tzn.  
w piątek przez ulice Madrytu przeszła demonstracja dwóch milionów obywateli  
z rodziną królewską i członkami rządu na czele. W całej Hiszpanii manifestowało 
ponad jedenaście milionów mieszkańców.

49
 Fakt, że w wydarzeniach tych wziął 

udział król i jego rodzina nadało im szczególnego znaczenia. Juan Carlos jest 
bowiem królem, który żywo interesuje się polityką wewnętrzną i choć nazywany 
pieszczotliwie przez Hiszpanów „Adorno”- Ozdoba, dał już dowody na to, że  
w chwilach ważnych dla narodu potrafi zdziałać wiele dobrego, powołując się na 
swój królewski majestat. Tak było np. dnia 23 lutego 1981 r., kiedy to udaremnił 
zamach stanu, wkraczając do gmachu Parlamentu (Kortezy), mimo iż prowadzona 
tam była wymiana strzałów. Hiszpanie w znakomitej większości, otaczają całą 
rodzinę królewską szczerym szacunkiem, a więc obecność Juana Carlosa podczas 
manifestacji antyterrorystcznej nadała jej szczególny, pełen powagi charakter i na 
pewien czas uspokoiła polityczne emocje, pozwalając na prowadzenie śledztwa.  

Przełomem w nim był dzień 13 marca 2004 r., gdy aresztowano trzech 
Marokańczyków i dwóch Hindusów, na których podejrzenia padły dzięki karcie sim 
odnalezionej w telefonie przy ostatniej trzynastej bombie. Byli to wspomniani 
wcześniej Jamal Zougman, jego przyrodni brat Mohammed Chaoui i Mohammed 
Bekkali oraz Hindusi, którzy także trudnili się podrabianiem kart do telefonów 
komórkowych. Wieczorem tego samego dnia Policja została zawiadomiona przez 
stację telewizyjną Telemadrid o rozmowie telefonicznej z mężczyzną posiadającym 
arabski akcent. Podał on wskazówki o miejscu ukrycia taśmy wideo w pobliżu 
jednego z meczetów w Madrycie. W odnalezionym nagraniu znajdowało się 
oświadczenie członków Al-Kaidy do przeprowadzenia zamachów w rocznicę 
dwóch i pół roku po ataku na World Trade Center.

50
 Dalsze śledztwo dotyczące 

zamachu z 11 marca wykazało, że za atakami stoi marokańska Islamska  
Grupa Zbrojna. Aresztowano około 100 osób, które odpowiedzialne były za 
przygotowania do zdarzeń w Madrycie. Dnia 3 kwietnia pięciu terrorystów 
mających bezpośredni związek z zamachem m.in. Serhane i Ahmidan zginęło  
w zaaranżowanym przez siebie wybuchu podczas obławy policyjnej na mieszkanie 
w madryckiej dzielnicy Leganes. Znajomi i sąsiedzi opisywali ich słowami 
„zeuropeizowani, nowocześni, powszechnie akceptowani, lubujący się w modnych 
ciuchach, imprezach i wypadach na plażę". Niestety oprócz wskazania  
winnych śledztwo ujawniło także nieudolność służb bezpieczeństwa w walce  
z terroryzmem.

51
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Głównym skutkiem zamachu z 11 marca 2004 roku była ogromna ilość ofiar 
podana do wiadomości publicznej po upływie kilka dni. Aż 192 osoby zostały 
zabite, a ponad 1400 osób zostało rannych. Były też skutki polityczne, gdyż już  
13 marca wieczorem odbyły się demonstracje pod siedzibami Partido Popular  
w całym kraju, obwiniające dotychczasowych rządzących o nieudolność w walce  
z terroryzmem, udział w wojnie w Iraku i fałszywe oskarżenia wysuwane przez 
José Aznara i jego ministrów pod adresem ETA. Sobotnie manifestacje 
antyrządowe pochłonęły kolejną przypadkową ofiarę – mieszkańca Pampelony. 
Madrycki przemarsz zakończył się późną nocą pod pałacem Kongresu.

52
 

Jeszcze w piątek analitycy przedstawili dwie hipotezy jak zamach 
i zachowanie rządu może wpłynąć na wyniki wyborów. Pierwsza z nich zakładała, 
że jeśli rząd oskarżający ETA o przeprowadzenie ataków będzie miał rację to 
społeczeństwo poprze ponownie w wyborach partię Aznara. Druga natomiast 
zakładająca brak udziału baskijskiej organizacji w zamachach, stawiała rząd  
w niekorzystnym świetle i wróżyła mu w wyborach klęskę. W szczególnie 
niekorzystnym świetle przedstawiano Aznara jako tego, który doprowadził  
do uczestnictwa wojsk hiszpańskich w misji w Iraku wchodząc w konflikt  
z islamistami.

53
 

Zgodnie z przypuszczeniami, po pojawieniu się pogłosek o winie terrorystów 
islamskich i sobotnich manifestacjach antyrządowych już po zamknięciu lokali 
wyborczych w niedzielę pierwsze sondaże mówiły o przegranej PP. Zdobyła ona 
co prawda większość w senacie, natomiast w Kortezach pięciopunktową przewagę 
uzyskała PSOE. Media wyrażały się o następującej kadencji jako o okresie dialogu 
politycznego i paktów. Partido Popular przechodziła do opozycji w bardzo 
nieprzychylnej dla siebie, napiętej atmosferze. W ten sposób kandydat na 
premiera, lider PSOE - José Luis Rodriguez Zapatero po raz pierwszy w historii 
jako wygrał wybory generalne w pierwszym podejściu. Dowodzi to także, że nie 
tylko partie polityczne, ale społeczeństwo hiszpańskie potraktowało tragedię 
instrumentalnie, myśląc o własnych zyskach lub stratach.

54
 

Zmiany w rządzie miały wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną 
Hiszpanii. Pierwszą obietnicą Zapatero po objęciu stanowiska było wycofanie 
wojsk z Iraku, co nastąpiło jeszcze w 2004 r., a walka z terroryzmem miała się 
odtąd opierać na dialogu. Nowy premier zawarł sojusz z Niemcami i Francją, co 
wpłynęło na zmianę stanowiska Hiszpanii w kwestiach spornych przy ustanawianiu 
konstytucji Unii Europejskiej.

55
 Planowano jeszcze większą decentralizację 

Hiszpanii nadając nowe uprawnienia regionom, zwłaszcza Katalonii i Krajowi 
Basków. Zalegalizowano pobyt tysięcy nielegalnych imigrantów. Prześcigano się  
w atakach na Kościół, uznano małżeństwa homoseksualne i przyjęto kilka 
kontrowersyjnych ustaw m.in. ustawę ograniczającą prawo patentowe na leki.  

Paradoksalnie wkrótce także PSOE doświadczyła jak wielki wpływ na politykę 
wewnętrzną państwa mają niespodziewane wydarzenia. Światowy kryzys 
podobnie jak zamach z 11 marca 2004 r. w krótkim czasie odmienił ponownie 
scenę polityczną Hiszpanii. Kraj ten obok Grecji stał się jednym z państw 
najbardziej dotkniętych jego skutkami. W przedterminowych wyborach w 2011 
Partia Ludowa zdobyła większość w Kortezach i uzyskała najlepszy wynik w swej 
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historii (186 mandatów). Z przywództwa w partii zrezygnował José María Aznar, 
któremu przyznano tytuł honorowego przewodniczącego, a liderem Partido Popular 
został Mariano Rajoy, który sformułował rząd zaprzysiężony przez króla Juana 
Carlosa dnia 21 grudnia 2011. 

 
Streszczenie 
W artykule jest mowa o wydarzeniach z 11 marca 2004 r. – zamachu 

dokonanym na madryckim dworcu kolejowym Atocha przez terrorystów 
powiązanych z Al-Kaidą i jego znaczeniu dla polityki wewnętrznej Hiszpanii. 
Ponieważ zamach miał miejsce krótko przed wyborami parlamentarnymi w tym 
kraju, wpłynął w znaczącym stopniu na nastroje społeczne i ocenę ubiegającego 
się o reelekcję rządu. Pochopne i jak się wkrótce okazało mylne opinie, 
wypowiadane publicznie przez ówczesnego premiera José Maríę Aznara i jego 
ministrów, obarczające winą za zamach bojowników baskijskiej partii ETA wpłynęły 
na zmianę preferencji wyborców, co zaowocowało przegraną Partido Popular. 
Władzę w Hiszpanii objęła mająca niskie notowania we wcześniejszych sondażach 
Partido Socialista Obrero Español - PSOE, a nowym premierem został José Luis 
Rodriguez Zapatero. 

 
Summary 
The article discussess the events of 11 March 2004 – the attack on the Atocha 

railway station in Madrid by terrorists linked to Al-Quaida and its significance for the 
internal politics in Spain. As the attack took place shortly before the parliamentary 
elections in this country, it significantly influenced social moods and the 
assessment of the government aiming for re-election. Hasty and, as it soon turned 
out, wrong opinions uttered in public by the then prime minister José María Aznar 
and his ministers, putting the blame on the fighters of the Basque party ETA, 
influenced the change in the preferences of the electorate and resulted in the loss 
of Partido Popular. The power in Spain was seized by the Partido Socialista Obrero 
Español – PSOE which previously had low results in public opinion polls and José 
Luis Rodriguez Zapatero became the new prime minister. 
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Dominik SENCZYK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – 
WZAJEMNE RELACJE 

 
 

Wprowadzenie 
W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci obserwuje się znaczne pogorszenie 

stanu środowiska, na co wpływ mają czynniki antropogeniczne i zagrożenia 
naturalne (w Polsce – głównie powodzie, susze, pożary lasów, wichury czy 
epidemie).

1
 

Odpowiedni stan środowiska jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania 
człowieka w różnych wymiarach – społecznym, ekonomicznym, kulturowym. Stan 
środowiska z kolei jest kształtowany przez różne działania podejmowane przez 
ludzi. 

Środowisko, jego kondycja, różnorodność i zasobność stają się coraz 
istotniejszym elementem polityki praktycznie na każdym poziomie jej tworzenia.

2
  

W związku z tym mówi się o zagrożeniach ekologicznych. Są to zagrożenia 
związane z funkcjonowaniem żywej przyrody oraz warunków życia człowieka  
w środowisku i trwałego rozwoju narodu. Najogólniej zagrożenia ekologiczne  
są to zdarzenia, w których istnieje możliwość wystąpienia trwałego 
(nieodwracalnego w sposób naturalny) uszkodzenia lub zniszczenia dużego 
obszaru środowiska przyrodniczego, wpływającego negatywnie (pośrednio lub 
bezpośrednio) na zdrowie lub życie ludzi. 

Do tego typu zdarzeń można zaliczyć: 
– niekontrolowaną eksploatację zasobów naturalnych; 
– masowe zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby; 
– brak gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, nuklearnymi; 
– stosowanie niebezpiecznych technologii przemysłowych; 
– katastrofy naturalne i przemysłowe; 
– naruszenie stosunków wodnych w środowisku; 
– chaotyczną urbanizację; 
– próby nuklearne i testy nowych typów broni. 
Zagrożenia ekologiczne, będące przejawem niewłaściwego wykorzystania 

postępu technologicznego są przejawem naruszenia równowagi między 
człowiekiem a przyrodą. Coraz częściej mają one charakter globalny. Dotyczy  
to nie tylko braku pełnej kontroli nad energią atomową, lecz również wielkiego 
uprzemysłowienia, emisji olbrzymiej ilości toksycznych gazów do atmosfery, 
ścieków do wód, rabunkowego wyrębu lasów. 

Dostrzega się przy tym potrzebę poszerzenia treści pojęcia bezpieczeństwa, 
przy czym proponuje się badania jego problemów z uwzględnieniem pięciu sfer: 
militarnej, ekonomicznej, politycznej, ekologicznej i socjalnej. Witold Pokruszyński

3
 

proponuje jeszcze dodanie do nich bezpieczeństwa publicznego, informacyjnego, 
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kulturowego i religijnego. Takie postawienie wskazuje na bardzo ważną rolę 
bezpieczeństwa ekologicznego. 

Stan środowiska i jego zagrożenia bezpośrednio rzutują na bezpieczeństwo 
ekologiczne. W związku z tym rozważymy dalej kolejno definicje tego 
bezpieczeństwa, definicje zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemne relacje. 

Wydawać by się mogło, że sens wymienionych pojęć jest jasny, lecz są one 
różnie rozumiane. 

 
Bezpieczeństwo ekologiczne 
Problem definiowania pojęcia bezpieczeństwo ekologiczne jest stosunkowo 

trudny. Po pierwsze jest to termin stosunkowo młody na gruncie teorii 
bezpieczeństwa, a po drugie nie ustalono dotychczas jego jednolitej definicji. 
Istnieje więc dowolność interpretacji zależnie od przyjmowanego kryterium. 
Problem także w tym, że te definicje zawierają w treści różnorodne elementy, różne 
są sposoby podejścia i najczęściej odwołujące się do okresu, w jakim powstawały. 

A oto kilka różnych definicji bezpieczeństwa ekologicznego: 
1) Bezpieczeństwo ekologiczne to stan przeciwdziałania społecznego 

skutkom przekształceń otaczającego środowiska.
4
 

2) Bezpieczeństwo ekologiczne to taki stan ekosystemu, w którym ryzyko 
zakłóceń jego składowych jest niewielkie (zerowe albo nieosiągalne).

5
 

3) Bardziej pełna definicja brzmi następująco: Bezpieczeństwo ekologiczne  
to trwały i ciągły proces zmierzający do osiągnięcia pożądanego stanu 
ekologicznego, zabezpieczający spokojną i zdrową egzystencję wszystkich 
elementów ekosystemu, przy użyciu różnych środków zgodnych  
z zasadami współżycia wewnętrznego państwa i społeczności 
międzynarodowej.

6
 

W związku z tym w dokumencie „Bezpieczeństwo ekologiczne 
Rzeczypospolitej Polskiej”

7
 przyjmuje się, że „bezpieczeństwo ekologiczne to 

umowny system jednostek i instytucji wykonawczych połączonych jednolitym 
celem, zbiorami zadań itp., którego funkcjonowanie powinno przynieść pożądane 
efekty w wypadku różnorakich zagrożeń, bez względu na to czy będą to 
zagrożenia czasu pokoju, czy okresu wojny”. 

Takie ujęcie jest dyskusyjne, ponieważ bezpieczeństwo to stan lub proces,  
a nie system. Przecież system (ang. system) to „każdy złożony obiekt wyróżniony  
z badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór obiektów 
elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) pomiędzy nimi”.

8
 Można też mówić 

o systemie bezpieczeństwa. 
4) Bezpieczeństwo ekologiczne to likwidacja lub zmniejszenie do minimum 

zagrożeń zdrowia i życia człowieka, których źródłem jest środowisko 
naturalne.

9
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Takie podejście sprawia jednak, że przeciwdziałanie skutkom rozpoczyna się 
dopiero po zaistnieniu samego zagrożenia, a konkretnie szkód, jakie się ujawniły. 
Takie stanowisko spowodowało, że przez wiele lat bezpieczeństwo ekologiczne 
traktowane było tylko jako prawne dążenie państw do ochrony swego środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi przed antyekologicznymi działaniami innych państw, 
bez uwzględniania możliwości przeciwdziałania. 

5) Bezpieczeństwo ekologiczne (ang. ecological security) – zespół 
uwarunkowań chroniących człowieka i środowisko przed zagrożeniami 
ekologicznymi oraz takie kształtowanie stosunków naturalnych  
i społecznych w biosferze Ziemi, które tworzy właściwe warunki życia  
dla całej ludzkości, nie podważając zarazem podstaw życia na naszej 
planecie, głównie poprzez wdrażanie i realizację koncepcji 
zrównoważonego rozwoju.

10
 

Powyższa definicja bezpieczeństwa ekologicznego po raz pierwszy wyraźnie 
wskazuje na rolę koncepcji zrównoważonego rozwoju i jest bliska stanowisku 
przedstawianemu w tej pracy. 

 
Zrównoważony rozwój 
Można postawić pytanie: co oznacza zrównoważony rozwój? 
Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development) wywodzi 

się z leśnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało sposób gospodarowania lasem, 
polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć 
tak, aby las mógł się zawsze odbudować. Zostało stworzone przez Hansa Carla 
von Carlowitza i od początku XIX wieku było propagowane przez wszystkie 
niemieckie Wyższe Szkoły Leśnicze. W rozwoju zrównoważonym zużywanie 
zasobów odnawialnych następuje wolniej, niż ich odtwarzanie, zaś zasobów 
nieodnawialnych wolniej, niż wprowadzanie ich substytutów. Zasada ta oznacza 
więc rozwój gospodarczy w zgodzie ze społecznym i przyrodniczym otoczeniem,  
a nie ich kosztem. Jest to rozwój pożądany społecznie, uzasadniony ekonomicznie 
i dopuszczalny ekologicznie. Pojęcie to zostało przejęte przez wielu naukowców  
z innych krajów i przetłumaczone na angielski jako Sustained Yield Forestry 
(zrównoważona gospodarka leśna). 

Określenie „sustainable“ zostało przejęte przez ruch ekologiczny i od lat  
80. XX w. nie ogranicza się wyłącznie do sfery leśnictwa, ale obejmuje całość 
środowiska przyrodniczego i kompleksowy, zrównoważony rozwój (ekorozwój) – 
ang. sustainable development. 

Według Prawa Ochrony Środowiska jest to „taki rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. 

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną, i jest 
zapisana w art. 5 Konstytucji RP. Brzmi on następująco: 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
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obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

Rozwój zrównoważony to planowany proces, wychodzący od analizy 
warunków życia i stopnia zaspokojenia potrzeb oraz aspiracji poszczególnych grup 
ludności, a także wzajemnych relacji człowieka i przyrody, zmierzający  
do stworzenia w pełni zhumanizowanych stosunków społecznych i warunków 
gospodarczych, umożliwiających coraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb i aspiracji 
obecnych i przyszłych pokoleń przy równoczesnym zagwarantowaniu równowagi 
środowiska przyrodniczego. 

Najczęściej spotykana w literaturze jego definicja brzmi: „Wzrost 
zrównoważony to taki wzrost, którego istotą jest zapewnienie trwałej poprawy 
jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie 
właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim  
i przyrodniczym”.

11
 Inna definicja za wzrost zrównoważony rozumie taki sposób 

prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału 
środowiska oraz taką organizację życia społecznego, które zapewniają 
dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów 
zarządzania, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę  
(w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości życia ludzi – 
osób, rodzin i społeczeństw.

12
 

Konieczność wdrożenia w skali światowej zasad trwałego, zrównoważonego 
rozwoju podkreślono już w 1983 r., w raporcie powołanej przez ONZ Światowej 
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” (raport ten 
nazywany jest często od nazwiska przewodniczącej Komisji premier Norwegii 
„Raportem Brundtland”). W dokumencie tym za główne elementy zrównoważonego 
rozwoju uznano: 

– zmianę jakości wzrostu gospodarczego; 
– zapewnienie zatrudnienia, wyżywienia, zaopatrzenia w wodę i urządzenia 

sanitarne; 
– utrzymanie odpowiedniego poziomu populacji ludzkiej; 
– ochronę, a nawet zwiększenie ilości bogactw naturalnych; 
– reorientację procesów technologicznych i sposobów zarządzania; 
– integralne połączenie ekonomii z ekologią w procesie podejmowania 

decyzji gospodarczych. 
Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte zostały jako wytyczne dla państw 

europejskich na konferencji państw – członków Europejskiej Komisji Ekonomicznej 
ONZ w Bergen w maju 1990 roku. Polska podpisując Deklarację Bergeńską 
zobowiązała się do stosowania tych zasad. 

Ostateczne sformułowano zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju  
na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku. W dokumencie „Deklaracja  
z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju” podano definicję; Zrównoważony rozwój 
jest rozwojem gospodarczo-społecznym, w którym równowaga ekonomiczna, 
społeczna i ochrony środowiska, jest osiągana w wyniku realizacji właściwie 
zdefiniowanych celów. Jest także rozwojem, w którym zarządzanie następuje 
poprzez środowisko, wówczas przestrzeganie zasad ochrony środowiska generuje 
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zyski, a jakość życia ulega poprawie. Istotą zrównoważonego rozwoju jest jednak 
nie tylko jednostronne traktowana ochrona środowiska, lecz nierozerwalne 
zachowanie zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń z równoczesnym 
dążeniem do wzrostu jakości życia, a więc rozwojem społecznym (intelektualnym, 
kulturowym) i gospodarczym. 

W zrównoważonym rozwoju należy wyróżnić trzy aspekty (ang. Three  
P’s Balance) wymagające równowagi trzech pojęć zaczynających się literą  
P: Planet, People, Profit, czyli „planeta, ludzie i zysk”. Te trzy czynniki powinny 
znajdować się w równowadze, aby umożliwić prowadzenie gospodarki zgodnej  
z zasadami ekorozwoju i utworzenie zrównoważonego społeczeństwa. 

Jaki powinien być ekorozwój? 
Wydaje się, że najlepiej jego istotę oddaje poniższy zapis: 
 
Ekorozwój = rozwój zrównoważony, trwały i samopodtrzymujący. 
Cechy te mają następujący sens: 
– zrównoważoność – utrzymywanie właściwych proporcji pomiędzy 

potrzebami rozwojowymi a potrzebą ochrony środowiska i jego zasobów; 
– samopodtrzymywanie rozwoju – stwarzanie rezerw i bodźców do dalszego 

rozwoju; żaden z elementów w trakcie procesu rozwoju nie powinien ulec 
zmniejszeniu; 

– trwałość – nie pogarszanie stanu środowiska podczas ingerencji w nie, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu przyrodniczych podstaw 
funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych. 

Rozwój zrównoważony jest zbiorem celów społecznie nadrzędnych, wśród 
których wymienia się najczęściej: dobrobyt (materialny i społeczny), 
sprawiedliwość, bezpieczeństwo. 

Ich wspólnym mianownikiem jest lepsze zaspokojenie fizycznych  
i psychicznych potrzeb człowieka poprzez prawidłowe ukształtowanie jego 
stosunku do środowiska, a zwłaszcza poprzez utrzymanie ekologicznych funkcji 
środowiska przyrodniczego. Podstawowym celem omawianego rozwoju jest 
oczywiście wysoka jakość życia. 

Idea zrównoważonego rozwoju rozwija się od dawna także w naszym kraju.  
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku jej propagatorami były liczne 
społeczne ruchy ekologiczne, na czele z Polskim Klubem Ekologicznym oraz 
środowiska naukowe. W 1980 roku uchwalona została pierwsza polska ustawa  
o ochronie środowiska. Wraz z początkiem wielkich przemian społeczno-
gospodarczych działania w zakresie ochrony środowiska nabrały nowego wymiaru. 
Po 1989 roku opracowano pierwszą polską „Politykę ekologiczną państwa”. 
Dokument ten został zatwierdzony przez Sejm RP w 1991 r. i odegrał, jako 
narzędzie zarządzania, kluczową rolę w kształtowaniu naszego obecnego systemu 
ochrony środowiska, opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i gospodarki 
rynkowej. Warto podkreślić, że wprowadzenie w nim zasady zrównoważonego 
rozwoju nastąpiło jeszcze przed pierwszym „Szczytem Ziemi”, po którym idea  
ta została szeroko rozpowszechniona. Zasada ta ciągle jeszcze nie znajduje 
pełnego zrozumienia u znacznej części społeczeństwa, w tym także polityków  
i działaczy gospodarczych, dlatego wdrażana jest do systemu edukacyjnego. 

A oto podstawowe działania ustawowe w Polsce: 
– „I Polityka Ekologiczna Państwa” (1991) 
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Uznano w niej jako główny cel gospodarowania w środowisku trwały  
i zrównoważony rozwój (sustainable development). 

– „II Polityka Ekologiczna Państwa” (2001) 
Dokument definiuje na nowo zasady polityki ekologicznej, formułuje jej cele 

ogólne. 
Do głównych, strategicznych działań, zalicza się w nim: 
– takie kształtowanie polityk makroekonomicznych i sektorowych, aby 

sprzyjały one przybliżaniu się rozwoju kraju do modelu rozwoju 
zrównoważonego; 

– poprawę jakości środowiska; 
– ograniczenie presji konsumpcji na środowisko, poprzez kształtowanie 

proekologicznych wzorców; 
– zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, do 

udziału w podejmowaniu decyzji; 
– zapewnienie zgodności polskiej polityki ekologicznej z kierunkami  

i zakresem działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej; 
– „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010”. 
Dokument stanowi aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki 

ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do aktualnych 
priorytetów środowiskowych UE; 

– Obecnie politykę ekologiczną reguluje dokument „Polityka ekologiczna 
Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.

13
 

Zawiera on 5 rozdziałów: 

– Rozdział 1. Priorytety polityki ekologicznej rzeczpospolitej polskiej w latach 
2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016; 

– Rozdział 2. Kierunki działań systemowych; 
– Rozdział 3. Ochrona zasobów naturalnych; 
– Rozdział 4. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 
– Rozdział 5. Nakłady na realizację polityki ekologicznej; 

przy czym Rozdział 4 zawiera następujące tematy: 

– 4.1. Środowisko a zdrowie; 
– 4.2. Jakość powietrza; 
– 4.3. Ochrona wód; 
– 4.4. Gospodarka odpadami; 
– 4.5. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych; 
– 4.6. Substancje chemiczne w środowisku; 

 
Wzajemne relacje bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego 

rozwoju 
Rozpatrzmy teraz relacje zachodzące między bezpieczeństwem ekologicznym 

i zrównoważonym rozwojem. 
Jeżeli bezpieczeństwo ekologiczne jest niskie to oznacza, że istnieją 

rzeczywiste zagrożenia ekologiczne. Stąd, nawet w przypadku istniejącego 
rozwoju zrównoważonego następuje jego zakłócenie, co z kolei obniża i tak niskie 
bezpieczeństwo ekologiczne. 
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Jeżeli natomiast nie istnieje rozwój zrównoważony, to, nawet w przypadku 
stosunkowo wysokiego bezpieczeństwa ekologicznego, generowane  
są zagrożenia ekologiczne, które obniżają poziom bezpieczeństwa. 

Powyższe stwierdzenie potwierdza sytuacja zaistniała w Sudetach 
Zachodnich, dotycząca Lasów Izerskich. Są one synonimem klęski, która 
sprowokowana przez człowieka, zabiła setki tysięcy drzew. Ograniczymy się tylko 
do wskazania części zaistniałych zagrożeń pochodzenia przemysłowego.

14
 

Zanieczyszczenie powietrza, zakwaszenie i przesuszenie gleb, stosowanie 
zrębów zupełnych, zanik grzybów mikoryzowych oraz niszczenie nalotów  
i podrostów przez zwierzynę doprowadziło do niemal całkowitego zaniku jodły  
w Lasach Izerskich. Przekształcenie naturalnego lasu w „fabrykę drewna” poprzez 
monotypizację gatunkową: usuwanie jodły przez zręby zupełne i wprowadzanie 
świerka poprzez odnawianie nasionami obcego, często nizinnego, pochodzenia,  
co doprowadziło do zmniejszenia odporności. 

Góry Izerskie w latach osiemdziesiątych XX w. stały się miejscem 
wielkoobszarowego uszkodzenia drzewostanu. Nastąpiła destrukcja i rozpad 
całego ekosystemu leśnego. Zjawisko to zostało nazwane klęską ekologiczną. 
Zespół synergicznych czynników, w którym działalność człowieka odegrała 
największą rolę, doprowadził do usunięcia chorego lasu z powierzchni ponad  
15 tysięcy ha, co stanowi 39% ogólnej powierzchni polskiej części Gór Izerskich. 

W procesie zamierania drzewostanów w Górach Izerskich ujawnił się 
szczególny czynnik chorobotwórczy w postaci imisji przemysłowych, chociaż  
na całość procesu klęski ekologicznej w Sudetach złożyły się trzy czynniki: 
antropogeniczny, biotyczny, abiotyczny. 

Według Raportu Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej z 1992 r. udział poszczególnych państw w zanieczyszczeniu 
Sudetów Zachodnich wynosił: 

- w zanieczyszczeniu związkami siarki – Niemcy 42%, Czechy 40%, Polska 
18%; 

- w zanieczyszczeniu pyłami – Niemcy 33%, Czechy 44%, Polska 23%; 
Z obliczeń European Monitoring and Evaluation Programme wynika,  

iż w rejonie tzw. „Czarnego Trójkąta”, czyli obszaru obejmującego Północne 
Czechy, oraz polskie i niemieckie Łużyce, występowało najwyższe w Europie 
stężenie dwutlenku siarki. 

Na zachód od Karkonoszy i Gór Izerskich pracowały przez prawie pół wieku 
wielkie elektrownie opalane wysoko zasiarczonym węglem brunatnym: Turów, 
Friedensgrenze (Granica Przyjaźni), Völkerfreundschaft (Przyjaźń Narodów), 
Hagenswerder. Spalały one razem w ciągu roku ponad 40 mln ton węgla. W ciągu 
godziny emitowały do atmosfery ponad 40 ton dwutlenku siarki, prawie 6 ton 
tlenków azotu i 38 ton pyłów.

15
 

W Sudety Zachodnie docierały także zanieczyszczenia powstające na terenie 
tzw. „Złotego Trójkąta” Lipsk-Chemnitz-Drezno (ok. 150 km na zachód od Gór 
Izerskich), północnej części byłej NRD, zagłębia energetycznego koło Mostu  
(ok. 10 km na południowy-zachód od Gór Izerskich), elektrowni w Kotlinie Czeskiej 
(mieści się tam 12 z 35 elektrowni byłej Czechosłowacji, Zagłębia Głogowsko-
Legnickiego. Lokalne znaczenie miały zanieczyszczenia hut szkła w Szklarskiej 
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Porębie, Piechowicach i Sobieszowie emitujących fluorowodór i tlenki azotu, 
Zakładów Włókien Sztucznych „Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze (emisja 
dwusiarczku węgla, siarkowodoru, dwutlenku siarki i pyłów) oraz zakładów  
w Trutnovie, Harrachovie, Libercu i Jabloncu. Na działanie zanieczyszczeń 
przemysłowych narażone były wszystkie lasy Gór Izerskich i Karkonoszy  
o powierzchni 65025 ha.

16
 

Szkody wywołane emisjami przemysłowymi i susze powodują rozmnożenie 
się szkodników. Wskutek tego w 1982 roku Prezydium Rządu uznało stan klęski 
ekologicznej w ówczesnym województwie jeleniogórskim. Podjęte zostały działania 
w celu poprawy stanu środowiska. 

Dane te pokazują straszny rozmiar katastrofy ekologicznej zaistniałej wskutek 
braku zrównoważonego rozwoju w trzech sąsiadujących państwach. Pominięto  
tu zagrożenia wtórne spowodowane tymi czynnikami przemysłowymi, które jeszcze 
bardziej pogłębiły tę katastrofę. 

A przecież można postąpić inaczej, o czym przekonuje poniższy przykład. 
Jednym z największych zakładów regionu zachodnio-pomorskiego mającym 

duży wpływ na stan środowiska jest Elektrownia „Dolna Odra”. Każdej doby 
zużywa ona 12 500 ton. Nad prawidłową pracą urządzeń czuwają specjaliści. 
Przestrzegają parametrów i reżimu technologicznego. Zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego może być jednym z najważniejszych zagrożeń 
wynikających z działalności elektrowni. Trzeba jednak stwierdzić, że w „Dolnej 
Odrze” problem ten nie jest lekceważony. Wręcz przeciwnie elektrownia robi 
wszystko, aby zminimalizować swoją uciążliwość dla środowiska. W wyniku tych 
działań elektrownia nie przekracza żadnych norm obowiązujących w Polsce 
przepisów dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. Zamontowane w niej 
elektrofiltry w 99,6% eliminują emisję pyłów do atmosfery. Wykorzystywana  
w procesach technologicznych woda jest neutralizowana i oczyszczana. 
Oczywiście takie postępowanie zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne. 

Powyższe informacje dobitnie wskazują na związek bezpieczeństwa 
ekologicznego ze zrównoważonym rozwojem. 

Można w związku z tym postawić pytanie: kiedy dla bezpieczeństwa 
ekologicznego i zrównoważonego rozwoju zaistnieją warunki optymalne? 

Odpowiedź jest dość oczywista: wtedy, gdy środowisko będzie się 
charakteryzowało nie tylko dużym bezpieczeństwem ekologicznym, lecz również 
będzie się rozwijało w sposób zrównoważony. W tej sytuacji nie będą generowane 
zagrożenia ekologiczne i nie będzie następowało obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa ekologicznego, lecz jego zwiększenie. 

 
Zakończenie 
Podsumowując można stwierdzić, że bezpieczeństwo ekologiczne  

i zrównoważony rozwój są wzajemnie ze sobą związane; inaczej mówiąc – 
wzajemnie na siebie oddziałują w odpowiednim kierunku, co w efekcie prowadzi  
do obniżenia lub zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego. Oczywiście 
– należałoby sobie życzyć, by zawsze występowała sytuacja ostatnia – czyli wzrost 
poziomu bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
Streszczenie 
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73 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Środowisko, jego stan, różnorodność i zasoby stają się coraz istotniejszym 
elementem polityki praktycznie na każdym jej poziomie. W związku z tym mówi się 
o zagrożeniach ekologicznych. W pracy przedstawiono podstawowe działania 
ustawowe w Polsce w zakresie polityki ekologicznej. Stan środowiska i jego 
zagrożenia wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo ekologiczne. 

W pracy przedstawiono różne definicje bezpieczeństwa ekologicznego  
i zrównoważonego rozwoju, historyczną genezę, główne czynniki wpływające  
na nie oraz ich wzajemne relacje. Wnioski wynikające z tych relacji zilustrowano 
przykładami. W podsumowaniu stwierdzono, że bezpieczeństwo ekologiczne  
i zrównoważony rozwój są wzajemnie ze sobą związane; inaczej mówiąc – 
wzajemnie na siebie oddziałują w odpowiednim kierunku, co w efekcie prowadzi  
do obniżenia lub zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
Summary 
Environment, its state, diversity and resources are becoming an increasingly 

important element of policy at virtually every level. Therefore environmental 
hazards are discussed. The paper presents the basic legislation in Poland  
in the field of environmental policy. State of the environment and its threats directly 
affect the ecological security. 

The paper presents different definitions of ecological security and sustainable 
development, historical origins, the main factors affecting them and their mutual 
relations. Conclusions resulting from these relationships are illustrated  
with examples. It is concluded that the ecological security and sustainable 
development are mutually linked, in other words – interact in the right direction, 
which in turn leads to lower or increase the level of environmental security. 
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PANOPTYKON – WŁADZA, WIEDZA I INFORMACJA 

 
 

Wprowadzenie 
Pojęcie „Panoptykonu” zostało utrwalone dzięki projektowi więzienia, 

wymyślonego przez J. Benthama – brytyjskiego prawnika, filozofa i ekonomistę. 
Specyficzna konstrukcja nadzoru społeczności więziennej została wykorzystania 
przez M. Foucault, jako przedmiot badań oraz symbol obrazujący „obserwatorium” 
zbiorowości ludzkiej.

1
 Owo obserwatorium tworzyło „hierarchiczny nadzór” nad 

jednostkami. „Obserwatorium” wyraża się w działaniu wielu instytucji  
i mechanizmów, których główną cechą jest presja, wytwarzająca świadomość 
ciągłej obserwacji. Skutkiem tej świadomości są pożądane zachowania, które 
uznane są przez władzę za właściwe. Skuteczność działania Panoptykonu  
oparta ma być na permanentnej obserwacji, wzajemnej kontroli, separacji  
i indywidualizacji – przede wszystkim na intensyfikacji władzy. M. Foucault 
analizował proces zmian w mechanizmach władzy, który przebiegać miał od kaźni, 
po karanie do dyscyplinowania. Zmiana metod nie wynikała z humanitaryzmu 
rządzących, a z chęci stosowania skuteczniejszej kontroli, opartej na innym 
rodzaju intensyfikacji władzy. Proces ten nie oznaczał, że władza stała się mniej 
obecna, wręcz przeciwnie, stała się bardziej sprawna, bowiem oparta na 
wykształceniu samokontroli obywateli.

2
  

Wraz z rozwojem technologii i zmianą mechanizmów kontroli społecznej 
poszerza się intensyfikacja oddziaływania władzy. Przykładem może być rozwój 
technologii teleinformatycznych, które umożliwiły poszerzenie sfery wolności, jak  
w przypadku Internetu, jednakże wolność, która stała się udziałem społeczeństwa, 
stała się również zagrożeniem dla rządzących. Z jednej strony nowe technologie 
zwiększyły przestrzeń dostępnej wiedzy, z drugiej strony zostały wykorzystane do 
zwiększenia kontroli nad jednostkami.     

Pojęcie kontroli społecznej można wiązać z kilkoma problemami:  
(1) intencjonalności oddziaływania, bądź też nie, (2) planowego i ukierunkowanego 
działania, bądź też nie, (3) zakresu wpływu (szerokie spektrum oddziaływania 
społecznego, bądź wąskie), (4) władzy, przymusu i przemocy.

3
 W naszym 

wypadku istotne będzie pojęcie kontroli społecznej, którym posługiwał się m.in.  
E. A. Ross. Dla amerykańskiego socjologa i kryminologa kontrola społeczna była 
mechanizmem kształtowania porządku społecznego. Porządek ten mógł być 
wprowadzany i utrzymywany dzięki poszczególnym instytucjom tj. systemowi 
edukacji i wychowania, systemowi prawnemu, religii i wartościom.

4
 W naszym 

przypadku należy zwrócić uwagę, że kontrola społeczna może być analizowana 

                                                           
1
 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard. Paris 1975 
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 Zob. G. Deleuze, Foucault, DSzWE TWP. Wrocław 2004, s. 99-120; M. Foucault, op. cit., Gallimard. 
Paris 1975; U. Zbrzeźniak, Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych, Scholar. 
Warszawa 2010, s. 59-127 

3
 Por. P. Sztompka, Teoria kontroli społecznej, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, 1967, s. 131-149;  
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa 2003, s. 157-176 

4
 E. Ross, Social Control: A survey of the Foundations of Order, Transaction Publishers. New Jersey 
2009 

 



78 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

przez pryzmat władzy i zbioru określonych wartości, związanego  
z funkcjonowaniem współczesnych państw.  

Problem władzy można powiązać z omnipotencją państwa na stosowanie 
środków przymusu i ze specyficznymi prerogatywami w zakresie zbierania 
informacji na temat obywateli. Zbiorem wartości, który służy władzy do legitymizacji 
takich działań, jest „bezpieczeństwo”. Problem ten przedstawiony będzie na 
przykładzie kontroli operacyjnej i zatrzymania danych, stosowanych przez polską 
policję i służby specjalne. Drugi przykład związany z kontrolą społeczną, dotyczyć 
będzie przechodzenia rządzących od „logiki władzy” do „logiki racjonalności 
ekonomicznej”. Opieranie się na „logice racjonalności ekonomicznej” przez 
rządzących może wynikać z:  

1. Nieudolności w rządzeniu i konieczności zmniejszania interwencji  
w „najkosztowniejsze” sfery działania państwa (np. polityka społeczna, 
opieka zdrowotna itd.), co wiąże się ze szczególnym rodzajem 
outsourcingu funkcji państwa w celu ukrycia swojej małej skuteczności. 
Jednym z głównych celów tego działania jest uniknięcie lub minimalizacja 
odpowiedzialności politycznej za poszczególne „polityki”.  

2. „Kooperacji” państwa i gospodarki, czego skutkiem jest sytuacja, w której 
państwo staje się gwarantem własności i strażnikiem „logiki racjonalności 
ekonomicznej”, w kolejnych sferach życia społecznego.

5
 Logika ta jest 

dobrym mechanizmem kontroli społecznej, bowiem minimalizuje 
odpowiedzialność polityczną rządzących w zakresie rynku pracy, polityki 
społecznej, systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej itd. 

Celem pracy jest charakterystyka mechanizmów kontroli społecznej  
w kontekście władzy, wiedzy, informacji i zagrożenia praw obywatelskich. Problem 
ten zostanie przedstawiony na dwóch przykładach, które związane są z różnymi 
sposobami ingerencji w życie społeczne tj.:  

- zawłaszczania społeczeństwa przez gospodarkę (problem racjonalności  
i efektywności gospodarki, problem kontroli nad nową rzeczywistością 
technologiczną, problem rozszerzenia ochrony praw autorskich i praw 
pokrewnych, przypadek ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement), 

- szczególnego rodzaju uprawnień instytucji państwowych w zakresie 
zbierania danych o obywatelu za pomocą technologii teleinformatycznych 
(przypadek stosowania „podsłuchów” i „bilingów” w Polsce).  

Dwa główne przykłady wymienione wyżej będą determinowały podział tekstu 
na dwie główne części pt. (1) „Efektywność gospodarcza jako mechanizm kontroli”, 
(2) „Kontrola operacyjna i zatrzymanie danych”. 

 
1. Efektywność gospodarcza jako mechanizm kontroli  
Racjonalność i efektywność 
W rozważaniach I. Wallersteina racjonalność stała się wyznacznikiem ludzkich 

możliwości, co miało wiązać się z optymizmem w zakresie lepszego zarządzania 
społeczeństwem. Racjonalność, która ugruntowana została dzięki rozwojowi nauki 
i gospodarki kapitalistycznej, reprezentowała sobą obietnicę zmian – poprawę  
bytu ekonomicznego, wolność, nadzieję egalitarnego społeczeństwa.

6
 Dla  

I. Wallersteina istotne było powiązanie rozwoju nauk i technologii z większymi 

                                                           
5
 Por. U. Beck, Władza I przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar. 
Warszawa 2005 

6
 I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Scholar. Warszawa 2004, s. 171-183 
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możliwościami akumulacji kapitału w ramach gospodarki kapitalistycznej. 
Natomiast zwiększenie akumulacji kapitału możliwe było dzięki większej 
efektywności, z kolei taka efektywność możliwa była dzięki zmianom w sposobie 
produkcji (siłach wytwórczych i stosunkach produkcji).  

Według I. Wallersteina, mimo że w obszarze gospodarki kapitalistycznej 
posługujemy się pojęciem racjonalności, to nie oznacza to, że nie mamy do 
czynienia z zaangażowaniem wartościoworacjonalnym.

7
 Wynika to z faktu, że 

założenia hierarchii celów do realizacji, budowane są na gruncie wyboru 
priorytetów potrzeb, które mają być zaspokojone, stąd ten kto ustala hierarchię  
w ostateczności decyduje o kolejności potrzeb.

8
 Jeżeli przyjmiemy, że systemy 

społeczno – polityczne opierają się na dominujących wartościach lub wartościach 
podmiotów dominujących w systemie, to jednostka będzie raczej korzystała  
z istniejącego zbioru reguł i ich hierarchii. W kontekście demokracji liberalnej 
wartościami wdrukowywanymi za pomocą różnych mechanizmów reprodukcji 
porządku społecznego (np. systemu edukacji), będą efektywność i zysk, to m.in. 
one będą reprezentować logikę racjonalności ekonomicznej. I. Wallerstein 
wskazuje na instrumentalne wykorzystywanie racjonalności, z czym mamy  
do czynienia przy zmniejszaniu argumentacji aksjologicznej w działaniach 
politycznych. Oczywiście I. Wallerstein ma na myśli usuwanie aksjologii, jednakże 
nie tej, która oparta jest na logice racjonalności ekonomicznej. Ta zostaje 
wdrożona we wszelkich sferach życia społecznego, stając się swoistą „religią” czy 
ideologią – w tym wypadku fałszywą świadomością. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie m.in. w sposobie produkcji, podziale pracy, w systemie 
zatrudnienia, technokratyzmie struktur władzy.

9
 

 
W stronę nowej gospodarki  
K. Marks twierdził, że istotą dynamiki zmian społecznej jest konflikt klasowy 

pomiędzy posiadaczami środków produkcji a klasą robotniczą, co miało być oparte 
na wyzysku tej drugiej grupy społecznej w związku z zawłaszczaniem wartości 
dodatkowej. I. Wallerstein analizę tego problemu przeniósł na poziom globalnej 
gospodarki, co oznaczało, że mamy do czynienia z wyzyskiem obszarów 
peryferyjnych przez centra „kapitalistycznej gospodarki-świat”. „Kapitalistyczna 
gospodarka-świat”, aby uzyskiwać wartość dodatkową musi eksternalizować 
koszty oraz eksploatować zasoby obszarów peryferyjnych. Motorem,  
w historycznym rozwoju gospodarki kapitalistycznej, jest przestrzenny jej rozwój, 
czyli zmniejszanie się obszaru, gdzie można byłoby dokonywać np. eksternalizacji 
kosztów. Niemożność uzyskiwania w ten sposób wartości dodatkowej skutkować 
ma w najbliższym czasie kryzysem „kapitalistycznej gospodarki-świat”.  

Zarówno w przypadku K. Marksa jak i I. Wallersteina, mamy do czynienia  
z dynamiką zmian społecznych opartą na konflikcie pomiędzy posiadającymi  
i nieposiadającymi środki produkcji. Jednakże należy stwierdzić, że rozważania  
te raczej oparte są na gospodarce tradycyjnej (towarowej), a obecna struktura 
gospodarki opiera się na możliwościach znacznej akumulacji kapitału w „sektorach 
nieprodukcyjnych” . Najlepszym przykładem jest tutaj sektor bankowy, który jest  

                                                           
7
 Podział działań określanych „racjonalnymi” zaczerpnięty został przez I. Wallersteina od M. Webera. 
Zob. szerzej w: M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, PWN. Warszawa 2002 

8
 I. Wallerstein, op. cit., Scholar. Warszawa 2004, s. 178-179 

9
 Por. R. Sennet, Kultura nowego kapitalizmu, MUZA SA. Warszawa 2010; A. Giddens, Socjologia, 
PWN. Warszawa 2008, s. 394-441 
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w stanie akumulować zyski bez żadnego wkładu w jakąkolwiek działalność 
produkcyjną.

10
 Innym problemem jest sama ontologia zmian społecznych, którą 

zaproponował w ramach bipolarnej dialektyki społecznej K. Marks. Należy sobie 
zadać pytanie – Czy motorem zmian w sposobie produkcji jest walka klasowa, czy 
może walka kapitalistów z kapitalistami?  

Innym problemem jest utrzymywanie kontroli lub raczej utrzymywanie starych 
ram gospodarki podczas postępujących zmian w ramach sił wytwórczych oraz 
stosunków produkcji. Dobrym przykładem są tutaj zmiany w zakresie przepływu 
informacji i wiedzy, które w związku z rozwojem technologii informatycznych  
są coraz bardziej dostępne. Proces ten nie zawsze odbywa się bez naruszenia 
praw autorskich i pokrewnych. Z jednej strony mamy do czynienia z interesami 
twórców, z drugiej strony z wielkim zapotrzebowaniem na informację oraz wiedzę. 
W przypadku takich produktów, jak filmy lub programy komputerowe, ocena 
naruszenia praw autorskich jest dosyć łatwa do dokonania. Jednak jeżeli 
weźmiemy za przykład naruszenie praw autorskich w zakresie książek naukowych, 
to będziemy mieli do czynienia z konfliktem pomiędzy dobrami autora dzieła (raczej 
podmiotów gospodarczych odpowiadających za publikację) a interesem 
społecznym w szerszej, globalnej przestrzeni. Dlaczego ten konflikt ma w ogóle 
znaczenie? Jego istota wynika z faktu przekształcania informacji i wiedzy  
w produkt, co siłą rzeczy tworzy taki sam mechanizm wykluczenia, jak w przypadku 
własności i podziału na bogatych/biednych lub posiadających/nieposiadających. 
Co za tym idzie wiedza staje się czynnikiem odpowiadającym za podziały 
społeczne i wykluczenie (zarówno na poziomie poszczególnych grup społecznych, 
jak i na poziomie globalnego społeczeństwa).  

Warto zwrócić uwagę, że rozwój prawa autorskiego i praw pokrewnych  
w zasadzie zaczął chronić nie samych twórców a sam przemysł, który produkuje 
wiedzę lub informację – czasami odpowiada jedynie za upublicznienie ich, więc nie 
ma żadnego wkładu „produkcyjnego”. Stąd należałoby przedstawić tezę, że rozwój 
prawa autorskiego w przestrzeni międzynarodowej (dalej w krajowej), to nic innego 
jak wykorzystywanie panowania ekonomicznego, politycznego i ideologicznego  
w celu zawłaszczania wartości dodatkowej przez podmioty gospodarcze. Mamy 
wiec do czynienia z konfliktem posiadaczy środków produkcji, którzy chcą 
panować nad wszelką informacją i wiedzą. Dobrze obrazuje to sytuacja związana  
z rozwojem prawa patentowego, które de facto staje się elementem ochrony 
interesów podmiotów gospodarczych, jednakowoż blokuje innowacyjność i rozwój 
wiedzy, co więcej stwarza poważne konsekwencje społeczne (np. sektor 
farmaceutyczny w związku z dostępnością leków generycznych).  

 
Gospodarka 1.0 vs 2.0/3.0  
Skutkiem zmian technologicznych jest próba opanowania tzw. 

cyberprzestrzeni, która coraz bardziej zwiększa możliwości wymiany treści. 
Przykładem próby przejęcia kontroli nad możliwościami nowej rzeczywistości 
internetowej były międzynarodowe negocjacje prowadzone w zakresie ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement).

11
  

                                                           
10

 Por. M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge. London 2000; L. Goldner, 
Zmierzch systemu. Światowy krach kapitalistyczny, Recykling Idei, nr 12, 2009, s. 17-31 

11
 W zamierzeniu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) miało ujednolicić rozwiązania w zakresie 
ochrony własności intelektualnej. Podmioty uczestniczące w negocjacjach uznały, że istniejące 
rozwiązania nie umożliwiały ochrony tych praw w skali globalnej. ACTA miało „uzupełniać” 
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Początki prac nad ACTA należy poszukiwać w USA, gdzie podmioty 
gospodarcze związane m.in. z przemysłem filmowym i fonograficznym zaczęły 
niepokoić się szybkością rozpowszechniania się pirackich kopii towarów. 
Następnie do idei ACTA dołączyły inni producenci (ubrania, kosmetyki, programy 
komputerowe itd.). Z jednej strony mamy do czynienia z naruszeniem praw 
autorskich, z drugiej strony z naruszeniem strategii dystrybucji towarów  
w „przemyśle rozrywkowym”. Przykładem jest fakt, że za pomocą Internetu można 
uzyskać dostęp do produkcji filmowej, która ze względu na strategię marketingową 
nie jest równocześnie dostępna podczas premiery w poszczególnych państwach. 
Stąd piractwo nie tylko uderzyło w prawa autorskie, lecz również w utrwalony 
sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez „przemysł rozrywkowy”.

12
 

Innym przykładem destabilizacji tradycyjnych form prowadzenia działalności 
gospodarczej jest zmniejszenie dochodów ze sprzedaży płyt CD (w 1999 roku 
sprzedano płyty za sumę ok. 32 mld dolarów, natomiast w 2011 r. już za ok. 
połowę tej sumy).

13
 W zmianie tej należy uwzględnić również inne formy 

sprzedaży, które związane są z e-commerce i nowymi nośnikami pamięci, co może 
sprzyjać zmniejszeniu obrotu „tradycyjnymi” nośnikami pamięci np. płytami CD. 
Sytuacja przypomina „rewolucję”, która doprowadziła do wyparcia kaset VHS  
i kaset magnetofonowych. 

Mimo oczywistych zmian technologicznych, poszczególne podmioty próbują 
zachować tradycyjne formy kontroli nad obrotem towarami. Wynika to z chęci 
utrzymania „logiki racjonalności ekonomicznej” w ramach „starych struktur 
gospodarczych”, co de facto staje się hamulcem rewolucji technologicznej. 
„Przemysł rozrywkowy” chce utrzymać tradycyjne formy sprzedaży oparte na 
premierach kinowych, dystrybucji kinowej, dystrybucji w sieciach sklepów, 
premierach telewizyjnych, sprzedaży gadżetów oraz utrzymaniu zysków z praw 
autorskich (praw autorskich już nie dotyczących tylko samego produktu, ale np. 
z praw do wizerunku postaci filmowych itp.). 

„Stare struktury gospodarcze” próbują wykorzystywać „stare mechanizmy 
prawne” do kontroli nowej rzeczywistości technologicznej. Mamy do czynienia  
z sytuacją, gdzie „kazus programów komputerowych” ma być rozciągnięty na inne 

                                                                                                                                                    
porozumienie w zakresie handlowych aspektów własności intelektualnej TRIPS, które stanowi 
integralny element Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wyjście z negocjacjami poza WTO i próba 
regulacji podobnych kwestii, jak w przypadku TRIPS, to nic innego jak chęć minimalizacji oporu 
państw członkowskich WTO, które nie byłyby zainteresowane ostrzejszymi regulacjami. W przypadku 
negocjacji w ramach WTO, należałoby spodziewać się silnego oporu m.in. państw rozwijających się. 
Negocjacje nad ACTA rozpoczęły się w 2006 r. – inicjatorami były USA i Japonia. Do negocjacji 
przystępowały kolejne podmioty tj. UE, państwa członkowskie UE, Australia, Nowa Zelandia, Korea 
Pd., Singapur, Maroko, Meksyk, Szwajcaria. Przed oficjalnym udostępnianiem wypracowywanych 
propozycji ACTA, portal WikiLeaks udostępnił treść umowy. Przed obywatelami wgląd do propozycji 
zawartych w ACTA miały podmioty gospodarcze lub instytucje zainteresowane prawami autorskimi  
i pokrewnymi. Negocjacje bez szerokiego uczestnictwa społeczeństwa (konsultacje społeczne) 
spowodowały protesty przeciw ACTA w wielu państwach na świecie w 2012 r.  

12
 Na temat kształtowani się mechanizmów funkcjonowania produkcji filmowej lub/i fonograficznej m.in. 
(w:) M. Adamczyk, Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia 
kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Słowo/obraz terytoria, Gdynia 2010; Recording Industry in 
Number 2012, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 2012; H.B. Feingenbaum, 
Hollywood w epoce globalizacji, Le Monde Diplomatique, nr 3, 2006, http://monde-diplomatique.pl/LM 
D3/index.php?id=3, (pobrano 4.04.2012 r.); F. Kowalik, Nie ma mocnych na Myszkę Miki, 
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/nie-ma-mocnych-na-myszke-miki,14842,1 (pobrano 
4.04.2012 r.) 

13
 R. Pisera, 1.0 kontra 2.0, „Wprost”, nr 5, 2012, s. 30-31 

http://monde-diplomatique.pl/LMD3/index.php?id=3
http://monde-diplomatique.pl/LMD3/index.php?id=3
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/nie-ma-mocnych-na-myszke-miki,14842,1
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produkty „przemysłu rozrywkowego” lub w ogóle na „wiedzę”. Wolność dostępu do 
wiedzy i informacji, którą umożliwiały nam tradycyjne biblioteki z woluminami 
książek, próbuje zawłaszczać się za pomocą „ideologii licencji i patentów”.  
W rzeczywistości mamy do czynienia chęcią powrotu do średniowiecza tzn.  
z sytuacją przed wynalezieniem druku przez Gutenberga. „Przemysł rozrywkowy” 
lub innego rodzaju podmioty gospodarcze próbują utrzymać kontrolę nad 
rozpowszechnianiem wiedzy, jak w przypadku średniowiecznych klasztorów – 
nawiązanie do fabuły książki U. Eco pt. „Imię róży” byłoby odpowiednią metaforą.

14
 

Można powiedzieć, że mamy do czynienia z kilkoma procesami związanymi  
z przekształceniem się gospodarki w związku z dostępem do informacji i wiedzy:  

1 próbą utrzymania kontroli nad nową rzeczywistością technologiczną,
15

  
2 chęcią zwiększenia i zawłaszczenia wartości dodatkowej poprzez   

rozpowszechnienie praw autorskich i pokrewnych np. poprzez systemy 
licencji i patentów (zrównanie koncepcji „własności twórczej” z „własnością” 
w ścisłym znaczeniu),

16
  

3 poszerzeniem ochrony „praw zależnych”,
17

  
4 chęcią utrzymania starego systemu dystrybucji towarów i usług,  
5 chęcią utrzymania i wykorzystania monopolistycznej pozycji w dystrybucji 

informacji i wiedzy,
18

  
6 chęcią gospodarczego przejęcia kultury innowacyjności „hackerów”,

19
 

7 kształtowaniem się nowej elity informatycznej, wytwarzającej produkty do 
konsumpcji przez resztę społeczeństwa.

20
  

Wszystko to daje podstawę do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze 
starciem się różnych pokoleń – fabrycznego (tradycyjnego) i sieciowego 
(cyfrowego), co wpływa bezpośrednio na sposób prowadzenia działalności 
gospodarczej.

21
 Można również wysunąć hipotezę, że samo ACTA jest efektem 

starcia się samych posiadaczy środków produkcji, którzy zaczynają rywalizację 
poprzez utrzymanie status quo w ramach stosunków produkcji, blokując zarazem 
zmiany w ramach sił wytwórczych.   

                                                           
14

 U. Eco, Il nome della rosa, RCS LIBRI, Milano 2007. Zob. również wykład U. Eco na temat znaczenia 
przekształceń w związku z pamięcią i zapisem tekstu: U. Eco, From Internet to Gutenberg (1996), 
http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html, (pobrano 5.04.2012 r.)  

15
 L. Lessig, El código 2.0, Traficantes de Sueños. Madrid 2009 

16
 L. Lessig, Free Culture, Penguin Press. New York 2004 

17
 Ibidem 

18
 Por. Ch. Kelty, The disappearing virtual library, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ 
2012/02/2012227143813304790.html (pobrano 15.03.2012 r.); E. Kulczycki, Projekt library.nu (kiedyś 
gigapedia) zamknięty. Koniec “biblioteki” ebooków?, http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/projekt- 
library-nu-kiedys-gigapedia-zamkniety-koniec-biblioteki-ebookow/ (pobrano 12.04.2012 r.) 

19
 Pojecie „hacker” używane jest w tym kontekście neutralnie tzn. nie jest wiązane ze sferą 
przestępczości a ze sferą twórczego działania i innowacyjności. Istotne znaczenie ma tzw. „etyka 
hackerska”, która utożsamiana ma być z twórczym działaniem, samorealizacją, otwartym 
współdziałaniem, społeczeństwem sieciowym. Zob. M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo 
informacyjne i państwo dobrobytu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2009; P. Himanen, The Hacker 
Ethic and Spirit of the Information Age, Random House Inc. New York 2001; S. Levy, Hackers: 
Heroes of the Computer Revolution, Doubleday. New York 1984 

20
 W zakresie nowej elity, klasy dominującej w społeczeństwie sieciowym, która dokonuje znacznej 
akumulacji kapitału w: A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życia po kapitalizmie, 
WAiP, Warszawa 2006. Także ogólny zarys zmian w podziale klasowym i transformacji społecznej  
w: A. Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i S-ka. Poznań 1998, s. 55-82 

21
 W zakresie kształtowania się pokolenia sieciowego (w:) D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak 
pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP. Warszawa 2010 

http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012227143813304790.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012227143813304790.html
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/projekt-library-nu-kiedys-gigapedia-zamkniety-koniec-biblioteki-ebookow/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/projekt-library-nu-kiedys-gigapedia-zamkniety-koniec-biblioteki-ebookow/
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W przypadku starcia się różnych rodzajów gospodarek nie mamy  
do czynienia, tylko z ogólnym, bipolarnym konfliktem „pokolenia fabrykantów”  
z „pokoleniem sieciowym”, lecz również ze zmianami w samym społeczeństwie 
sieciowym. Przykładem przekształceń aktywności sieciowej są przejścia pomiędzy 
Web 1.0, Web 2.0 i Web 3.0.

22
 Jakkolwiek można być sceptycznym, co do 

dogmatycznego podziału w ramach jakościowych przekształceń serwisów 
internetowych. Krytykę tą można oprzeć na argumentacji „technologicznej” jak  
i „marketingowej”. W pierwszym wypadku krytyka dotyczy faktu, że nie mamy do 
czynienia ze szczególnym rodzajem „rewolucji” w ramach przejścia od Web 1.0 do 
Web 2.0. W drugim przypadku negatywnie ocenia się wprowadzenie demarkacji ze 
względu na chęć komercjalizacji Internetu przez gospodarkę i uczynienia z Web 
2.0 sloganu marketingowego.

23
 W tym wypadku Web 1.0, Web 2.0 i Web 3.0 

należy traktować jako opakowania tego samego produktu. Z punktu widzenia tej 
krytyki, należałoby zgodzić się z tym, że w przypadku wspomnianej demarkacji 
mamy do czynienia z kolonizacją cyberprzestrzeni przez gospodarkę 
kapitalistyczną. Towarem staje się sama obecność w sieci, jednak żeby zachęcić 
do obecności w niej, trzeba sprzedać jej ideę, co dobrze oddają slogany Web 2.0  
i Web 3.0. Nas jednak interesują zmiany w akumulacji wiedzy i w przyśpieszeniu 
cyrkulacji wymiany informacji, co ma wpływ na zmiany w społeczeństwie, stąd też 
będziemy używać podziału na Web 1.0, Web 2.0 i Web 3.0 symbolicznie. 

Komercyjny rozwój Internetu doprowadził do możliwości udostępniania 
informacji za pomocą przeglądarek, dotyczy to tekstów, grafiki lub samego rozwoju 
możliwości technicznych gromadzenia danych – w tym wypadku możemy mówić  
o Web 1.0. Natomiast „technologia” Web 2.0 związana jest z większym poziomem 
interakcji, tzn. użytkownicy Internetu zostali włączeni w szerszym zakresie do jego 
rozwoju, także do tworzenia produktów sieciowych. Użytkownicy zaczęli wytwarzać 
informacje poprzez portale lub aplikacje, co znalazło swój wyraz w serwisach 
społecznościowych i blogach. W przypadku Web 2.0 należy raczej zwrócić uwagę 
na intensyfikację kontaktów i wymiany informacji, co stwarza możliwość 
kształtowania się szerokich społeczności. Przejście do Web 3.0 wiązać należy  
z wykorzystywaniem kolejnych technologii, które stały się pomocne użytkownikom 
Internetu. Należałoby zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój urządzeń, które 
umożliwiają ciągły kontakt ze siecią, nie tylko w zakresie swobodnego dostępu 
przewodowego lub bezprzewodowego, ale i poprzez nasycenie urządzeń 
współpracujących ze siecią (telefony komórkowe, smartfony, tablety, czytniki 
książek elektronicznych itd.). Duże znaczenie ma też akumulacja informacji  
w ramach sieci i sposoby jej przetwarzania i odczytywania.  

Innym skutkiem zmian związanych z kształtowaniem się rzeczywistości 
internetowej jest nieadekwatność prawa. Internet spowodował, że poszczególne 
rozwiązania prawne stały się nieefektywne, co spowodowało hiperregulację np.  
w przestrzeni praw pokrewnych i praw zależnych. Dobrym przykładem 

                                                           
22

 Krytyczny stosunek do podziału sieci (raczej zmian jakościowych w serwisach internetowych)  
w: J. Catone, There is No Web 3.0, There is No Web 2.0 – There is Just the Web, http://www. 
readwriteweb.com/archives/there_is_no_web_30_there_is_no_web_20.php (pobrano 13.03.2012 r.); 
J. Catone negatywnie wypowiada się o próbie demarkacji numerycznej World Wide Web 
dokonywanej m.in. przez T. O'Reilly’a, którego często określa się mianem ojca pojęcia Web 2.0.  
J. Catone wskazuje, że sam T. O'Reilly nie jest w stanie klarownie wskazać różnicy pomiędzy Web 
2.0 a Web 3.0. 

23
 R. Shaw, Web 2.0? It doesn't exist, http://www.zdnet.com/blog/ip-telephony/web-20-it-doesnt-
exist/805 (pobrano 13.03.2012 r.) 
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hiperregulacji jest kazus tradycyjnej książki i współcześnie utrwalanych treści – nikt 
kupującego tradycyjną książkę nie rozlicza z tego czy ją pożycza innym osobom  
i z tego, że czyta ją wielokrotnie, jednakże w przypadku filmów, programów 
komputerowych lub nawet e-booków mamy do czynienia z inną sytuacją.

24
  

 
Panoptykon i Synoptykon 
Przestrzeń internetowa i rozwój środków społecznego przekazu wpływają na 

sposób funkcjonowania przestrzeni publicznej. Przejście do Web 2.0/3.0 daje 
możliwość wielokierunkowej kontroli. W przypadku analiz M. Foucault zwraca się 
uwagę na fakt, że Panoptykon związany jest ze strukturą sprawujących władzę, 
jednakowoż należy podkreślić, że dla francuskiego filozofa duże znaczenie miały 
mechanizmy oporu przeciw wszelkiej władzy. Stąd rewizja Panoptykonu na rzecz 
Synoptykonu dokonana przez T. Mathiesena nie ma aż tak wielkiego znaczenia.

25
 

Chyba że ma ona na celu zwrócenie uwagi na horyzontalizację wizualizacji 
rządzących i rządzonych. Ta horyzontalizacja wizualizacji raczej wpisuje się  
w koncepcję dialektyki przymusu i oporu w koncepcji władzy M. Foucault. 
Jakkolwiek należy zwrócić uwagę, że sytuacja, w której niewielu kontroluje wielu 
może być niebezpieczna dla życia publicznego. W skutek rozwoju wszechstronnej 
wizualizacji życia publicznego problemem będzie też sytuacja, w której wielu może 
kontrolować niewielu – ma to szczególne znaczenie w przypadku rozliczania osób 
publicznych z ich życia osobistego i działalności politycznej. Transparentność 
dotyczyłaby zarówno rządzących jak i rządzonych. Co więcej nowe technologie  
i środki społecznego przekazu umożliwiają znaczną mobilizację w celu oporu, 
czego dobrym przykładem jest tzw. „Wiosna Ludów” w krajach arabskich  
(np. Egipt).

26
 Dobrym przykładem są również wybory prezydenckie w Korei Pd. 

(2002 r.), które wygrał Roh Moo Hyun – kandydat nie związany z establishmentem, 
któremu nie dawano żadnych szans na zwycięstwo, jednakże zwycięstwo dało 
Roh’owi tzw. „pokolenie 386”, które mogło zmobilizować się w wyborach za 
pomocą nowych technologii.

27
  

Można przedstawić tezę, że zagrożeniem dla rządzących, niezależnie czy  
są to reżimy demokratyczne czy autorytarne, jest niekontrolowana mobilizacja – 
oddolna, samorzutna, z rozproszonymi ośrodkami i z bliżej nieokreśloną 
hierarchią.

28
 Nie dziwią, więc próby regulacji sfer, w których rządzący tracą 

omnipotencję w zakresie tworzenia informacji i wiedzy. Z tego może wynikać 
szczególny opór przeciw wszelkim próbom regulacji nowych sfer technologii 
informatycznych czy komunikacyjnych, bowiem te z łatwością mogłyby służyć 
naruszeniu swobód obywatelskich. Mimo tez T. Mathiesena w zakresie 

                                                           
24

 Por. L. Lessig, op. cit., Penguin Press. New York 2004 
25

 T. Mathiesen, The Viewer Society: Michel Foucault’s `Panopticon’ Revisited, Theoretical Criminology, 
Vol. 1, No. 2, 1997, s. 215-234 

26
 O możliwości wpływu nowych technologii na mobilizację m.in. (w:) M. Castells, Communication, 
power and counter-power in the network society, InternationalJournal of Communication, No. 1, 2007, 
s. 238 – 266. Analiza podstaw społecznych “rewolucji” w Egipcie m.in. (w:) A. Korotayev, J. Zinkina, 
Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis, Entelequia. Revista Interdisciplinar, No. 13, 
2011, s. 139-165 

27
 Ho-Keun Song, Politics Generation and the Making of New Leadership in South Korea, Development 
and Society, Vol. 32, No. 1, 2003, s. 103-123; J. Mo, Grassroots Influences on the U.S.-ROK Alliance: 
The Role of Civil Society, The East Asia Institute (EAI), Seoul 2011, s. 2-16 

28
 Tezy na temat „płynnej mobilizacji” i rzeczywistości społecznej opartej na „organizacji bez organizacji” 
(w:) C. Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, Penguin 
Group, London. New York 2008 
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Synoptykonu, należy podkreślić, że to rządzący mają uprzywilejowaną pozycję ze 
względu na dostęp do szczególnego rodzaju narzędzi kontroli, którymi nie 
dysponują obywatele. Dobrym przykładem jest tutaj wpływ władzy na kontrolę 
treści w Internecie w Chinach, co przybrało postać zorganizowanego systemu 
nazwanego „Great Firewall of China” (system monitorowania treści w Internecie).

29
  

Cyberprzestrzeń stała się zbyt wielką przestrzenią wolności, a zbyt wielka 
wolność powoduje zaniepokojenie rządzących. „Logika władzy”, którą posługują 
się rządzący, jest dosyć prosta – to kontrola społeczna w najszerszym zakresie, 
niekoniecznie represyjnymi metodami, wręcz przeciwnie za pomocą metod, które 
nie muszą być szczególnie wizualizowane i uświadomione (dotyczy to zarówno 
sfery publicznej jak i prywatnej). W wymiarze działań rządzących, „logika władzy” 
przejawia się chęcią przejmowania wszelkich struktur społecznych, czego wyrazem 
mogą być różne patologie życia publicznego. Zbyt wielka wolność powoduje ciągłe 
recenzowanie rządzących do czego nie byli przyzwyczajeni, szczególnie  
w przypadku powoływania się przez nich na paradygmat bezpieczeństwa.

30
 Chęć 

ograniczenia wolności w Internecie jest też dobrym przykładem na sprawne 
wykorzystywanie „dwóch logik” działania rządzących – „logiki władzy” i „logiki 
racjonalności ekonomicznej”.    

 
2. Kontrola operacyjna i zatrzymanie danych  
„Podsłuchy” i „bilingi” w Polsce 
W 2010 r. policja oraz inne uprawnione do tego służby wystąpiły o ponad 

6700 kontroli operacyjnych. Jedynie w 4% przypadków sądy wraz z prokuraturą nie 
zarządziły kontroli i utrwalania rozmów (sądy odmówiły w 0,7% przypadków, 
natomiast prokuratura w 3,2% przypadków).

31
 Oznacza to, że tylko nieliczne 

wnioski poszczególnych instytucji zostały rozpatrzone negatywnie. W 2011 roku 
zanotowano wzrost o ponad 1000 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej. 
Należy zwrócić uwagę, że dane ilościowe w zakresie stosowania podsłuchów 
dotyczą tzw. przypadków „procesowych”, czyli takich przypadków, w których 
uzyskany materiał może być wykorzystany jako dowód (wykorzystanie w celu 
ścigania i zapobiegania przestępczości). Oprócz tzw. „podsłuchów telefonicznych” 
stosowane są tzw. wyciągi „bilingów” połączeń telefonicznych i wiadomości 
tekstowych. Komisja Europejska w sprawozdaniu z 2011 r. (na temat oceny 
dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych, czyli tzw. dyrektywy retencyjnej) 
wskazywała, że Polska dominuje w statystykach w zakresie wniosków o dostęp do 
danych „o ruchu”.

32
  

Według informacji udzielonych Komisji Europejskiej przez 14 państw 
członkowskich, Polska miała 51% udział we wszystkich wnioskach o zatrzymanie 
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 B. Einhorn, B. Elgin, The Great Firewall of China, Business Week, 11 December 2011; G. Walton, 
China's Golden Shield, International Centre for Human Rights and Democratic Development, 2001 

30
 Przykładem może być działanie portalu internetowego WikiLeaks (strona założona przez  
J. Assange’a), który unaocznia działania przedstawicieli władzy w sferze polityki krajowej jak  
i międzynarodowej. Wiadomości udostępniane przez zwolenników J. Assange’a nie były dostępne 
zwykłym obywatelom m.in. w związku z takimi kategoriami i paradygmatami jak bezpieczeństwo 
państwa, interes narodowy itd. Obraz rządzących, który wyłania się przecieków informacji, 
dostarczanych przez portal, wydaje się daleki od starannie wyreżyserowanych przekazów 
medialnych. Zob. strona internetowa: http://wikileaks.org/ 

31
 Obliczenia na podstawie sprawozdania Prokuratora Generalnego z 2011 r. Procenty podano  
z dokładnością do jednej cyfry po przecinku. 

32
 Sprawozdanie KE dla RE i PE „Sprawozdanie z oceny dyrektywy w sprawie zatrzymania danych” 
(dyrektywa 2006/24/WE). Bruksela 18.04.2011, KOM (2011) 

http://wikileaks.org/
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danych w 2009 r. Dla porównania udział Francji wynosił 25%, Republiki Czeskiej 
13,6%, Litwy 3,5%, Hiszpanii 3,4%. Sytuację znacznej liczby wniosków  
w przypadku Polski, tylko częściowo, można tłumaczyć koniecznością wysyłania 
ich przez uprawnione organy do każdego z operatorów telefonii komórkowej  
z osobna.

33
  

Należy zwrócić uwagę, że w Polsce jest 11 instytucji, które posiadają 
uprawnienia do podsłuchiwania obywateli, co stanowi ewenement na skalę nie 
tylko europejską. Fakt ten może świadczyć również o rozbudowie władzy 
kontrolowania przez rządzących, którzy nieefektywność struktur państwa lub 
poszczególnych instytucji próbują zniwelować dystrybucją – w ich ramach – 
szczególnego rodzaju uprawnień. Problem polega na tym, że dystrybucja tych 
szczególnych uprawnień ingeruje w szerokim zakresie w sferę praw obywatelskich. 
Ponadto polska fundacja „Panoptykon” zwraca uwagę, że obowiązujące przepisy, 
w zakresie udostępniania danych o połączeniach telekomunikacyjnych, są 
wykorzystywane do „obchodzenia” przepisów związanych z tajemnicą zawodową – 
szczególnie chodzi tutaj o tajemnicę dziennikarską.

34
 Przykładem możliwości 

naruszenia tajemnicy dziennikarskiej jest sprawa B. Wróblewskiego (dziennikarza 
„Gazety Wyborczej”), który pozwał w 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne  
o naruszenie dóbr osobistych w związku ze zbieraniem bilingów na jego temat.  
W 2012 r. sąd pierwszej instancji stwierdził, że Centralne Biuro Antykorupcyjne 
naruszyło gwarancje tajemnicy dziennikarskiej, wolności mediów, stwierdzone 
zostało również naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej.

35
  

Innym problemem jest sięganie przez poszczególne służby po „bilingi”  
nawet w przypadku ustalania sprawców wykroczeń, co wynika z faktu, że  
w przeciwieństwie do „podsłuchów”, wystąpienie o „bilingi” nie jest obostrzone 
koniecznością wskazania określonego przestępstwa.

36
 

Według danych fundacji „Panoptykon” w 2011 roku instytucje państwowe 
wystąpiły ponad 1,85 mln razy o informacje dotyczące połączeń 
telekomunikacyjnych obywateli. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost 
o ok. 0,5 mln, natomiast w stosunku do 2009 r. o ok. 0,8 mln. Fakt ten spowodował 
reakcję RPO (Rzecznika Praw Obywatelskich), który zwrócił uwagę rządowi na 
problem kontroli udostępniania „podsłuchów” i „bilingów”.

37
 W 2011 r. RPO złożył 

dwa wnioski o sprawdzenie zgodności poszczególnych przepisów do Trybunału 
Konstytucyjnego.   

 
Wnioski RPO do TK w 2011 r. 
29 czerwca 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie art. 19 ust. 6 pkt 3 Ustawy o Policji
38

 
(także adekwatne przepisy w ustawach o Straży Granicznej, kontroli skarbowej, 
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 Obliczenie na podstawie danych Komisji Europejskiej. Procenty podano z dokładnością do jednej 
cyfry po przecinku.  

34
 Ile razy państwo sięgało po nasze dane telekomunikacyjne w 2011 roku?, (w:) www.panoptykon.org 
http://panoptykon.org/wiadomosc/ile-razy-panstwo-siegalo-po-nasze-dane-telekomunikacyjne-w-
2011-roku-publikujemy-najnowsze, (pobrano 3.04.2012 r.) 

35
 PAP, 26 kwietnia 2012 r. 

36
 R. Zieliński, Służby zaplątały się w nasze bilingi, Dziennik Gazeta Prawna, 16-18 marca 2012 r. 

37
 Strona internetowa fundacji „Panoptykon”: (dane uzyskane od polskiego Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej) http://panoptykon.org/sites/default/files/retencja_danych_2011.pdf (pobrano 3.04. 
2012 r.); Zob. również: E. Siedlecka, Polska – mistrz w śledzeniu, Gazeta Wyborcza, 2 kwietnia 2012 
r.  

38
 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687).  

http://panoptykon.org/wiadomosc/ile-razy-panstwo-siegalo-po-nasze-dane-telekomunikacyjne-w-2011-roku-publikujemy-najnowsze
http://panoptykon.org/wiadomosc/ile-razy-panstwo-siegalo-po-nasze-dane-telekomunikacyjne-w-2011-roku-publikujemy-najnowsze
http://panoptykon.org/sites/default/files/retencja_danych_2011.pdf
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Żandarmerii Wojskowej, ABW – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, AW – 
Agencji Wywiadu, CBA – Centralnego Biura Antykorupcyjnego, SKW – Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, SWW – Służby Wywiadu Wojskowego), za niezgodny 
z Konstytucją RP.

39
 Problem dotyczył możliwości stosowania środków 

technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji  
i dowodów oraz utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych  
za pomocą sieci telekomunikacyjnych (art. 19, ust. 6, pkt 3 Ustawy o Policji). 
Głównym problemem jest brak precyzji przepisu, co powoduje, że poszczególne 
służby mogą stosować bliżej nieokreślone środki techniczne (np. systemy 
nawigacji GPS). Według RPO problemem nie jest szeroki zakres stosowania 
środków technicznych, a jest nim możliwość uzyskiwania za ich pomocą danych  
o obywatelach, które nie zostały przez ustawodawcę sprecyzowane. Istnieje  
przy tym brak kontroli, bowiem działania poszczególnych służb – w zakresie 
zaskarżonego przepisu – dotyczą czynności operacyjnych, więc nie są to działania 
procesowe.

40
 

Na mocy obowiązujących przepisów w ramach kontroli operacyjnej (tryb 
nieprocesowy)

41
 można stosować wszelkie środki techniczne, które umożliwiają 

uzyskiwanie i utrwalanie informacji lub dowodów. Według Rzecznika Praw 
Obywatelskich problemem jest: 

1. brak sprecyzowania środków technicznych, z których mogą korzystać 
poszczególne służby, 

2. brak sprecyzowania tego, o jakie informacje i dowody chodzi, 
3. otwarty katalog informacji i dowodów, które mogą być niejawnie 

pozyskiwane w trybie operacyjnym.
42

  
W związku z powyższymi problemami RPO wskazywał, że naruszane mogą 

być następujące przepisy Konstytucji RP: art. 31 (zakres ograniczeń w korzystaniu 
z konstytucyjnych wolności i praw), art. 47 (m.in. ochrona prawna życia 
prywatnego), art. 49 (wolność i ochrona tajemnicy komunikowania), art. 50 
(nienaruszalność mieszkania), art. 51 (autonomia informacyjna jednostki), art. 52 
(wolność poruszania). Ponadto w związku z uprawnieniami Straży Granicznej, 
kontroli skarbowej i Żandarmerii Wojskowej możemy mieć do czynienia z daleko 
idącą ingerencją w prawa jednostki w zakresie jej wizerunku.   

1 sierpnia 2011 r. RPO złożył kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, 
tym razem dotyczył on dostępu poszczególnych służb do danych 
telekomunikacyjnych. Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego obejmował 
m.in. sprawdzenie niezgodności art. 20c ust. 1 Ustawy o Policji

43
 (także adekwatne 

przepisy w ustawach o Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Żandarmerii 

                                                           
39

 Wniosek RPO do TK w sprawie stosowania przez poszczególne służby w ramach kontroli operacyjnej 
środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich 
utrwalanie – 29 czerwca 2011 r. [Skrót: Wniosek RPO z 29 czerwca 2011 r.].  

40
 Ibidem, s. 2-4 

41
 W przypadku trybu procesowego mamy do czynienia z określeniem przez ustawodawcę danych,  
jakie mogą być zbierane na temat osób. Działania operacyjne podejmowane w na mocy  
Kodeksu Postępowania Karnego dotyczą wyłącznie kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych 
(art. 237 § 1 KPK) oraz kontrolę i utrwalanie treści innych rozmów lub przekazów informacji –  
z uwzględnieniem korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną (art. 241 KPK). Zob. Wniosek 
RPO z 29 czerwca 2011 r., s. 7 

42
 Wniosek RPO z 29 czerwca 2011 r., s. 5-6 

43
 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687) 
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Wojskowej, ABW, AW, CBA, SKW, SWW) z Konstytucją RP.
44

 Zgodność ta 
dotyczy uprawnień, jakie daje Prawo telekomunikacyjne w zakresie pozyskiwania 
danych w art. 180c, art. 180d.

45
   

Stanowisko RPO wynika z określenia przez Prawo telekomunikacyjne w art. 
159 ust.1 kategorii „tajemnicy komunikowania” („tajemnicy telekomunikacyjnej”), 
która obejmuje: dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, 
dane transmisyjne (w tym dane lokalizacyjne), dane lokalizacyjne wykraczające 
poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku, dane  
o próbach uzyskania połączenia pomiędzy zakończeniami sieci. Stosunkowo 
szerokie pojęcie danych obejmuje nie tylko treść, lecz również i dane użytkownika  
i dane lokalizacyjne.

46
 Ingerencja w sferę „tajemnicy telekomunikacyjnej” musi  

mieć szczególne uzasadnienie i być w sposób jasny sprecyzowana (zob. art. 31 
Konstytucji RP), jeżeli nie będziemy mieli z tym do czynienia, to będzie to groziło 
naruszeniem art. 49 Konstytucji RP (wolność i ochrona tajemnicy komunikowania) 
oraz art. 8, ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(prawo do poszanowania korespondencji).

47
 

Natomiast art. 159, ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne stanowi, że: 
Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub 
inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
przez inne osoby niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że: 1) będzie to 
przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania; 2) nastąpi za zgodą 
nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą; 3) dokonanie tych czynności jest 
niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych 
transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów 
zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności 
handlowej; 4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub 
przepisami odrębnymi. Ponadto art. 159, ust. 3 stanowi, że z wyjątkiem przepisów 
ustawy, ujawnianie lub przetwarzanie treści lub danych, które objęte są „tajemnicą 
telekomunikacyjną”, jest naruszeniem tej tajemnicy.

48
  

Według RPO problemem nie są przepisy Prawa telekomunikacyjnego,  
a charakter kontroli operacyjnej tzn. jej subsydiarność i niejawność. Ponadto 
kontrola ta ma być stosowana do ściśle określonych czynów zabronionych,  
a materiały zdobyte za jej pomocą – w przypadku, gdy okazały się nieprzydatne – 
mają ulec zniszczeniu (art. 19 Ustawy o Policji). Jednakże na mocy art. 20c  
ust. 1 Ustawy o Policji, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, Policja 
może udostępniać dane telekomunikacyjne, które z kolei mogą być 
przetwarzane.

49
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 Wniosek RPO do TK w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych –  
1 sierpnia 2011 r. [Skrót: Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011 r.] 

45
 Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami) 

46
 Por. Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011r., s. 3-4 

47
 Art. 8, ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mówi o ograniczeniu 
prawa do poszanowania korespondencji jedynie w związku z bezpieczeństwem państwa, 
bezpieczeństwem publicznym, dobrobytem gospodarczym państwa, ochroną porządku  
i zapobieganiem przestępstw, ochroną zdrowia i moralności, ochroną praw i wolności innych osób. 
Zob. Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011 r., s. 5-6 

48
 Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami); 
Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011 r, s. 4 

49
 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687); Wniosek RPO  
z 1 sierpnia 2011 r., s. 5-6 
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Na podstawie art. 180d Ustawy Prawo telekomunikacyjne przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni są zobowiązani do zapewnienia warunków dostępu i utrwalania 
oraz do udostępniania uprawnionym służbom (na własny koszt), przetwarzanych 
przez siebie danych, o których mowa w art. 159, ust. 1 pkt 1 i 3 – 5, w art. 161 oraz 
w art. 179, ust.9, związanych ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi. 
Stąd należy zwrócić uwagę, że poszczególne służby mają dostęp m.in. do danych 
transmisyjnych, danych lokalizacyjnych, także do takich danych jak – nazwisko  
i imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer 
ewidencyjny PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, informacje 
potwierdzające możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy  
usług telekomunikacyjnych. Ponadto uprawnione służby mogą uzyskać inne  
dane – numer identyfikacji podatkowej, numer konta bankowego, adresy 
korespondencyjne, adresy poczty elektronicznej, numery telefoniczne do 
kontaktów.

50
  

Nie ulega wątpliwości, że katalog danych udostępnianych określonym 
służbom jest szeroki, jednakowoż szeroki jest katalog czynów zabronionych, które 
są podstawą wniosku o udostępnienie tych danych. Wspomniane wcześniej 
otwarte katalogi wpływają na możliwość obchodzenia obostrzeń dostępu do 
informacji, związanych z poszczególnymi tajemnicami zawodowymi tj. tajemnicą 
dziennikarską, lekarską, adwokacką, radcowską, notarialną itp. Ponadto art. 180c  
i 180d Ustawy Prawo telekomunikacyjne nie wprowadzają zasady subsydiarności, 
co oznacza, że przedsiębiorca telekomunikacyjny musi udostępnić dane nie tylko 
w wypadkach niezbędnych. W związku z tymi przepisami uprawnione służby nie 
muszą ubiegać się o zgodę sądu w zakresie udostępnianych danych, będących 
tajemnicą komunikacyjną.

51
  

Nie ulega wątpliwości, że analizowane przepisy służą „ułatwieniu” pracy 
poszczególnym służbom, jednakże „łatwość” ta nie może stanowić żadnego 
argumentu w demokratycznym państwie prawa (por. art. 31, ust. 3 i 51 art., ust. 1 
Konstytucji RP). Za patologię należy uznać rozwiązania prawne w zakresie 
zbierania danych o obywatelach, które nie określają szczegółowo terminów 
usunięcia zebranych danych, jak i celowości ich przechowywania (m.in. dot.  
to ABW, AW, SKW, SWW i CBA).

52
 Poza kontrolą pozostają również wewnętrzne 

regulacje i wytyczne przełożonych w ramach polskich służb specjalnych,  
co wpływa ujemnie na poziom przestrzegania praw obywateli w związku  
ze zbieranymi danymi na ich temat. 

 
Przyczyny pozaformalne stosowania „podsłuchów” w Polsce

53
 

Istotnym elementem pracy policyjnej są działania wykrywacze (operacyjno- 
wykrywacze), które wpływać mają w dalszym etapie na działania procesowe. 
Należy stwierdzić, że w przypadku polskiej policji mamy do czynienia  
z pogorszeniem się pracy w zakresie rozpoznania operacyjnego, co 
w ostateczności wpływa na niski poziom efektywności pionu dochodzeniowego  
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 Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami); 
Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011 r., s. 7-8 

51
 Wniosek RPO z 1 sierpnia 2011 r., s. 12-13 

52
 Dotyczy danych określonych w art. 180c i 180d Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800 ze zmianami). 

53
 Opracowane na podstawie wywiadu pogłębionego z byłymi funkcjonariuszami polskiej policji 
(wywiady przeprowadzone zostały w 2011r.). 
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w ramach policji. Obniżenie jakości pracy operacyjnorozpoznawczej należy wiązać 
z następującymi problemami:  

1 złym systemem szkolenia,  
2 obniżeniem standardów pracy,  
3 brakiem dostatecznej kontroli różnych jednostek terenowych policji przez 

jednostki nadrzędne.  
Zła praca na poziomie operacyjno-rozpoznawczym wiąże się z nieumiejętnym 

wykorzystywaniem podstawowych narzędzi wykrywczych – np. zabezpieczenie 
śladów. Należy wskazać, że jednostki policji oraz piony wojewódzkie CBŚ 
(Centralne Biuro Śledcze) w stopniu znikomym wykorzystują zabezpieczenie 
śladów podczas oględzin z miejsc przestępstwa. Innym problemem są słabe 
działania pionów operacyjnych i dochodzeniowych w zakresie typowania  
i pozyskiwania odpowiedniego materiału porównawczego. Wszystkie zaniedbania 
na poziomie dowodowo-wykrywczym wpływają na wysoki poziom umorzonych 
dochodzeń z nie wykryciem sprawców. 

Wszystkie przedstawione problemy wpływają na „politykę” zbierania informacji 
za pomocą technologii teleinformacyjnych. Wyraża się to np. w nadmiernym 
gromadzeniu bilingów, dotyczących osób podejrzanych w sprawie oraz sięganiu  
po narzędzia kontroli operacyjnej w postaci podsłuchów. Brak w Polsce 
rzeczywistych kontroli przez jednostki nadrzędne lub brak zainteresowania 
problemem wśród przełożonych wpływa na to, że funkcjonariusze gromadzą 
znaczne ilości danych na temat abonentów. Znaczna część tego rodzaju materiału, 
zgromadzana np. przez 2 – 4 lata, pozostaje bez żadnej analizy, bowiem nie ma 
możliwości technicznej do jego przetworzenia w materiał procesowy. Skutek jest 
taki, że tomy akt sprawy w przeważającej ilości dotyczą materiałów bilingowych  
i materiałów z podsłuchów, natomiast w małej ilości dotyczą merytorycznie  
sprawy. 

Skutkiem tego jest bezcelowe i masowe gromadzenie danych 
identyfikacyjnych abonenta/bilingów w aktach prowadzonej operacyjnie sprawy,  
aż do momentu jej zakończenia. W przypadku policji sytuacja taka może 
skutkować łamaniem art. 20c ust. 7 Ustawy o Policji. W żargonie policyjnym ten 
sposób prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych określany jest mianem 
„pracy zza biurka”. Opieranie się w pracy na podsłuchach i wyciągach z bilingów 
wynika m.in. z: 

1 niskiego poziomu merytorycznego funkcjonariuszy (problem szkoleń),  
2 niskiego poziomu pracy operacyjno-wykrywczej,  
3 braku przygotowania funkcjonariuszy w pracy w zakresie pozyskiwania 

osobowych źródeł informacji.  
Przedstawiona ocena działań funkcjonariuszy wynika również z czegoś,  

co można określić „niskim poziomem kultury pracy resortowej”. Dodatkowo można 
zwrócić uwagę na fakt, że policjanci są „szczególnie motywowani” do stosowania 
„podsłuchów telefonicznych” i zestawień „bilingów”, bowiem muszą przedkładać 
miesięczne, kwartalne, półroczne bądź roczne sprawozdania m.in. w zakresie 
zastosowania „bilingów”, zastosowania „podsłuchów” lub innych form pracy 
operacyjnej. Ocena takich sprawozdań raczej dotyczy charakteru ilościowego niż 
jakościowego tzn. w mniejszym stopniu kładzie się nacisk na celowość i efekt 
końcowy. 

Mimo wszystko należy stwierdzić, że materiały uzyskiwane w zakresie 
zatrzymania danych umożliwiają weryfikację innych dowodów. Dane tego rodzaju 
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ułatwiają m.in. weryfikację pobytu danej osoby, alibi lub też zwalczanie 
przestępstw dokonywanych za pomocą telefonów lub Internetu. W przypadku 
Polski Istnieje jednak problem instrumentalizacji stosowania „podsłuchów”  
i „bilingów” przez policję i inne służby.  

 
Nadużycia w stosowaniu „podsłuchów”

54
 

Art. 19 ust. 1 pkt 1 – 8 Ustawy o Policji określa kontrolę operacyjną  
w określonych przypadkach, która może być stosowana przez policję wobec 
podejrzanego.

55
 W większości przypadków kontrola ta stosowana jest odpowiednio 

przez inne formacje np. CBŚ, ABW, AW i CBA (własne uregulowania w tym 
zakresie). W przypadku Komend Wojewódzkich Policji oraz poszczególnych 
Zarządów CBŚ należy zauważyć, że aby zastosować taką formę pracy operacyjnej 
wymienione służby wszczynają sprawy operacyjne z założeniem „zorganizowanej 
przestępczości kryminalnej” tzn. zakładają, że mają do czynienia z takimi rodzajami 
przestępstw. Założenie to często jest czynione jedynie po to żeby z „urzędu” 
zastosować „podsłuch telefoniczny”. Przykładem tego były działania CBA w 2007 
r., które to wystąpiło o zgodę na podsłuchiwanie trzech osób (J. Netzla,  
J. Kaczmarka, K. Kornatowskiego), uzasadniając konieczność kontroli operacyjnej 
„międzynarodowym handlem narkotykami” – przy czym należy zaznaczyć, że  
w rzeczywistości osoby te w żaden sposób nie były łączone z tym rodzajem 
czynów zabronionych.  

Należy również zwrócić uwagę na sposób tworzenia wniosków  
o zastosowanie kontroli operacyjnej (podsłuchu). Wnioski takie mają w zasadzie 
charakter szablonowy, co wynika z techniki stosowania edytorów tekstów – 
policjanci korzystają ze wzoru wniosku, który przechowują na elektronicznych 
nośnikach pamięci. Elementy wniosku, takie jak uzasadnienie zastosowania 
kontroli operacyjnej, określenie bezskuteczności lub nieprzydatności innych 
środków, kwalifikacja prawna itd. stanowią raczej część wspomnianego szablonu. 
Często we wniosku funkcjonariusze pionów operacyjnych CBŚ, ABW, AW i CBA 
powołują się na „przypadek niecierpiący zwłoki” (policja w zakresie art. 19  
ust. 3 Ustawy o Policji). 

Istotne ograniczenie czasowe podsłuchów zawierają regulacje prawa karnego, 
które wskazują, że podsłuchy w tzw. „trybie operacyjnym”, służące do zbierania 
wiedzy w sprawie i o osobach, mogą być stosowane przez 5 dni. Regulacje w tym 
zakresie ograniczają nadmierną kontrolę obywateli i służą kontroli instytucji, które 
stosują podsłuchy. Jednakże należy zwrócić uwagę, że sami funkcjonariusze nie 
kryją się ze sposobami obchodzenia tego ograniczenia czasowego. Najprostszym 
sposobem jest przerwanie stosowania podsłuchu, następnie wznowienie go po 
kilku dniach. Mamy więc do czynienia z możliwością zbierania materiałów na temat 
obywatela bez konieczności uzyskania zgody sądu. Zgoda taka konieczna jest  
w sytuacji, gdyby podsłuch w „trybie operacyjnym” miałby trwać dłużej. Skutkiem 
nie uzyskania takiej zgody jest konieczność zniszczenia materiałów, które nie 
mogą być następnie wykorzystane w postępowaniu procesowym. Przy tej okazji 
można zwrócić uwagę na możliwość nadużyć i wykorzystywania materiałów  
w innych sprawach bez wskazania źródła pochodzenia informacji.  

                                                           
54

 Opracowane na podstawie wywiadu pogłębionego z byłymi funkcjonariuszami polskiej policji 
(wywiady przeprowadzone zostały w 2011 r.).  

55
 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687) 
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Zdarzało się, że przy braku należytego nadzoru ze strony przełożonych  
(np. z powodu ich częstej rotacji) nie były dostatecznie przestrzegane procedury  
w zakresie zachowania ustawowego terminu wnioskowania o wydanie 
postanowienia w tej sprawie. Skutek był taki, że funkcjonariusze mieli dostęp  
i wgląd do materiałów z tego typu kontroli operacyjnej, nie stosując się przy tym  
do ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tak uzyskane informacje były 
wykorzystywane w innych sprawach operacyjnych, nie zawsze z podaniem 
właściwego źródła ich pochodzenia.   

Ustawodawca założył, że kontrola operacyjna powinna trwać nie dłużej niż  
3 miesiące (art. 19 ust. 8 Ustawy o Policji), natomiast w uzasadnionych 
przypadkach może być przedłużona nawet o kolejne 3 miesiące – w sytuacjach, 
gdy nie ustały przyczyny zarządzenia kontroli. Ponadto Art. 19 ust. 9 Ustawy  
o Policji stanowi, że Prokurator Generalny może wydać postanowienie o kontroli 
operacyjnej na czas określony, nawet po terminie wskazanym w art. 19 ust. 8  
(w przypadkach uzasadnionych).

56
 

Należy stwierdzić, że w Polsce nadużywana jest instytucja kontroli operacyjnej 
w stosunku do tzw. figurantów, podczas prowadzonych spraw operacyjnych. 
Oznacza to, że świadomie łamane są wymogi art. 19 ust. 13 Ustawy o Policji. 
Wskaźnikiem nadużyć może być znikome wykorzystanie art. 19 ust. 15 tej samej 
ustawy.

57
 Wyraża się to tym, że uzyskiwane w ramach kontroli operacyjnej dowody 

w bardzo nielicznych przypadkach służą do wszczęcia postępowania karnego lub 
mają małe znaczenie dla postępowania karnego. 

Ponadto w przypadkach, w których dochodzi do uzyskania dowodu, w ramach 
kontroli operacyjnej, istnieje duża możliwość nie przestrzegania art. 19 ust.  
17 Ustawy o Policji – przedłużająca się kontrola operacyjna i zwłoka w komisyjnym 
niszczeniu wyników tej kontroli. Niedociągnięcia w pracy policyjnej w tym zakresie 
wynikają gównie z (1) braku nadzoru przez przełożonych nad podwładnymi  
i (2) nieefektywności polityki kadrowej w policji i prokuraturze.  

 
Zakończenie 
Główny problem podjęty w tekście dotyczy kontroli społecznej, która została 

zdefiniowana jako zbiór mechanizmów kształtujących porządek społeczny. 
Porządek społeczny, o którym mowa, wprowadzany jest i utrzymywany za pomocą 
określonych instytucji – np. systemu edukacji i wychowania, systemu prawnego, 
systemu wartości. Szczególne znaczenie ma rozpatrywanie kontroli społecznej  
w kontekście mechanizmów władzy i różnych form przymusu.  

Punktem wyjścia jest Panoptykon, jako symbol i idea władzy, którą analizował 
M. Foucault. Panoptykon to „obserwatorium” zbiorowości ludzkiej, które ułatwia 
dyscyplinowanie jednostki i intensyfikację obecności władzy. Współcześnie owe 
„obserwatorium” możliwe jest dzięki dynamicznie rozwijającym się technologiom  
i zmianom w logice funkcjonowania władzy. Mimo rozwoju demokracji  
liberalnej, władza nie stała się mniej obecna, wręcz przeciwnie intensyfikuje  
swoje oddziaływanie. Sposób działania władzy opiera się na zespole dwóch 

                                                           
56

 Kolejną problematyczną kwestią jest powoływanie się przez policję na „nowe okoliczności” istotne dla 
zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, albo też dla ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 
przestępstwa – zgodnie z art. 19 ust. 8 i 9 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 
roku, Nr 287, poz. 1687) 

57
 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687) 
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przeplatających się logik – „logice racjonalności ekonomicznej” i „logice władzy” 
sensu stricto.  

Problem kontroli społecznej przeanalizowano na dwóch przykładach:  
(1) wpływie gospodarki na społeczeństwo, (2) inwigilacji społeczeństwa (kazus 
kontroli operacyjnych stosowanych m.in. przez polską policję). 

Pierwszy przykład szczegółowo przeanalizowano w zakresie zawłaszczania 
społeczeństwa przez gospodarkę w kontekście dostępu do informacji i wiedzy.  
W tekście przedstawiono charakterystyczne zmiany związane z negatywnym 
oddziaływaniem sfery gospodarczej tj. wskazano na następujące procesy:  
(1) próbę utrzymania kontroli nad nową rzeczywistością technologiczną,(2) chęć 
zwiększenia i zawłaszczenia wartości dodatkowej poprzez rozpowszechnienie 
praw autorskich i pokrewnych np. poprzez systemy licencji i patentów,  
(3) poszerzenie ochrony „praw zależnych”, (4) chęć utrzymania starego systemu 
dystrybucji towarów i usług, (5) chęć utrzymania i wykorzystania monopolistycznej 
pozycji w dystrybucji informacji i wiedzy, (6) chęć gospodarczego przejęcia kultury 
innowacyjności „hackerów”, (7) kształtowanie się nowej elity informatycznej, 
wytwarzającej produkty do konsumpcji przez resztę społeczeństwa. 

Natomiast problem inwigilacji szczegółowo przeanalizowano na przykładzie 
kontroli operacyjnej, stosowanej przez polską policję i służby specjalne (skupiono 
się głównie na Ustawie o Policji). Problem kontroli społecznej został sprowadzony 
do nadmiernych uprawnień polskiej policji i służb specjalnych. W tej części tekstu 
podjęto następujące problemy: (1) dokonano analizy danych w zakresie 
stosowania „podsłuchów” i „bilingów” w Polsce, (2) przedstawiono główne tezy 
zawarte w dwóch wnioskach Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału 
Konstytucyjnego z 2011 r., które dotyczyły niezgodności poszczególnych 
rozwiązań ustawowych w zakresie kontroli operacyjnej z Konstytucją RP,  
(3) dokonano analizy pozaformalnych przyczyn stosowania „podsłuchów”  
w Polsce, (4) dokonano analizy nadużyć w stosowaniu „podsłuchów” w Polsce. 
Analizę dwóch ostatnich punktów oparto na informacjach zebranych w czasie 
wywiadu pogłębionego, przeprowadzonego na grupie kilkunastu byłych 
funkcjonariuszy policji w 2011 r. Wiedza na temat możliwości nadużyć w zakresie 
kontroli operacyjnej jest wynikiem syntezy swobodnych wypowiedzi wyżej 
wspomnianych respondentów.  

 
Streszczenie 
Celem pracy jest charakterystyka mechanizmów kontroli społecznej  

w kontekście władzy, wiedzy, informacji i zagrożeń praw obywatelskich. W tekście 
problem ten zostanie przedstawiony na dwóch przykładach tj.: (1) zawłaszczaniu 
społeczeństwa przez gospodarkę (problem racjonalności i efektywności 
gospodarki, problem kontroli nad nową rzeczywistością technologiczną, problem 
rozszerzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, przypadek ACTA – Anti-
Counterfeiting Trade Agreement), (2) szczególnych kompetencji instytucji 
państwowych w zakresie zbierania danych o obywatelu za pomocą technologii 
teleinformatycznych (przypadek stosowania „podsłuchów” i „bilingów” w Polsce).  

 
Summary 
Aim of this study is to characterize the mechanisms of social control in the 

context of power, knowledge, information, and threats to the civil rights. In the text, 
this problem will be presented based on two examples, i.e.: (1) appropriation of 
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society by the economy (the problem of rationality and efficiency of the economy, 
the issue of control over the new technological reality, the problem of extending 
protection of copyrights and related rights, the case of ACTA - Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement), (2) specific powers of state institutions for the collection  
of citizen data using ICT (case study of the use of "wiretapping" and "billing"  
in Poland). 
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Romuald KALINOWSKI 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 

OD GOTOWOŚCI CYWILNEJ DO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 
 

W ostatnich latach ubiegłego wieku w publikacjach i mass mediach dość 
często pojawiał się termin: gotowość cywilna. Było to nowe określenie, przy 
funkcjonujących w państwie podstawowych pojęciach odnoszących się do 
gotowości obronnej państwa

1
 i gotowości bojowej sił zbrojnych,

2
 gotowości 

alarmowej,
3
 gotowości mobilizacyjnej,

4
 czy stanów gotowości obronnej państwa. 

Gotowości wskazującej na określone stany wszystkich podmiotów (także 
cywilnych), mieszczące w sobie szereg przedsięwzięć koniecznych do wykonania 
w określonym czasie. Takie założenie pozwalało na utrzymanie państwa  
i wszystkich podmiotów w nim występujących w gotowości do wykonania zadań 
obronnych w ramach obrony powszechnej.

5
 

Przyjęcie określonych wzorów zachodnich w przedmiotowej sprawie 
wygenerowało w Polsce problem gotowości cywilnej. Problem ten nie zawsze 
znajdował uzasadnienie w praktycznej realizacji zagadnień obronności państwa  

                                                           
1
 Gotowość obronna państwa –,… stan systemu obronnego określający zdolność tego systemu do 
planowania i zorganizowanego działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa kraju i czasie wojny 
(w:) Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979,s. 191 
Gotowość obronna państwa – „stan przygotowania wszystkich elementów systemu obronnego, który 
zapewni bezpieczeństwo i rozwój państwa w każdym okresie jego funkcjonowania” (w:) Praca 
studyjna KAPPA. Warszawa 1997 
Gotowość obronna państwa – „stan stabilności elementów systemu obronnego państwa do 
utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego działania w zaistniałych sytuacjach 
nadzwyczajnych i możliwości przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym oraz 
wojennym” (w:) Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 44 

2
 Gotowość bojowa – stan określający aktualne przygotowanie sił zbrojnych, obejmujący wydzielony 
potencjał wojskowy oraz całokształt ustaleń warunków, funkcji, działań materialnych, zapewniający 
właściwe jego kształtowanie sprawne rozwijanie i zorganizowane użycie w nakazanym czasie do 
realizacji zadań bojowych lub zagrożeń nielimitowanych przewidzianych na okres zagrożenia 
(kryzysu)i wojny. Pozwala to zapewnić optymalną gotowość wojsk do dalszego działania bojowego 
(w:) Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 48 

3
 Gotowość alarmowa – zdolność sił zbrojnych (jednostek wojskowych) do realizacji zadań 
(przedsięwzięć) wynikających z zagrożeń niemilitarnych takich jak: powodzie, pożar, huragany, duże 
opady śniegu i katastrofy ekologiczne. Zadania te realizowane są zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez jednostki wojskowe w stałej gotowości bojowej. Po otrzymaniu sygnału jednostki 
wojskowe realizują zadania wsparcia działań pozamilitarnych ogniw obronnych dotyczących 
wydarzeń, katastrof i ochrony obiektów o znaczeniu strategicznym dla państwa (w:) Słownik terminów 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 42 

4
 Gotowość mobilizacyjna – „stopień przygotowania organizacji wojskowej (jednostki, związku, wojsk, 
sztabu, instytucji) do terminowego rozpoczęcia i efektywnego wykonania zadań przewidzianej dla  
niej w planie mobilizacyjnym; zdolność wojsk do przejścia w określonym czasie ze struktury 
organizacyjnej czasu pokojowego na wojenną, osiągana przez realizację szeregu przedsięwzięć 
przygotowawczych związanych z tym procesem; stanowi integralną część stanu stałej gotowości 
bojowej wojsk. Przez zdolność do mobilizacyjnego rozwinięcia rozumie się posiadanie w pełni 
opracowanej dokumentacji mobilizacyjnej, zapewnione uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych, 
wydzielone siły i środki przewidziane do wykonania poszczególnych przedsięwzięć oraz pełną 
znajomość obowiązków wykonywanych w tym procesie przez wszystkich żołnierzy, (w:) Słownik 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 43-44 

5
 Obrona powszechna państwa-rodzaj obrony państwa, w ramach której przygotowuje się i wykorzystuje 
w obronnych działaniach militarnych i pozamilitarnych wszystkie zasoby ludzkie i materialne  
w sposób zapewniający skuteczne odparcia agresji przeciwnika (w:) Słownik terminów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 81 
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w każdym ze stanów gotowości. Powyższy problem (termin) nie spotkał się też  
z powszechnym zainteresowaniem w społeczeństwie, a szczególnie tych którym 
problematyka obrony cywilnej i gotowości obronnej państwa była dobrze znana. 

Gotowość cywilną uważano za szczególny rodzaj gotowości. Termin ten 
był/jest określeniem natowskim używanym do określania stanu zdolności sektora 
cywilnego do wypełnienia warunków podjęcia i realizacji zadań ciążących na tym 
sektorze w każdym ze stanów, czasu pokoju, kryzysu i okresu wojny. Podkreśla się 
czas pokoju, jako że gotowość cywilną sprowadzono przede wszystkim do tego 
stanu, mając na uwadze bezpieczeństwo ludności. 

Wypracowane w tym czasie przez Instytut Spraw Publicznych zagrożenia 
wskazują, iż gotowość cywilna to: 

a) stan określający zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego  
i zorganizowanego działania w określonym czasie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach 
kryzysowych; 

b) system organów, jednostek organizacyjnych (urzędów) i podejmowanych 
przez nie czynności, zapewniających wykonanie zadań wynikających  
z opracowanych planów działania w sytuacjach zagrożeń 
przekształcających się w stany kryzysowe. 

Z treści definicji oznaczonej literą „b” wynika, że system ten powinien 
występować w postaci dwóch podsystemów: 

a) permanentnego, czuwania i doraźnego reagowania, polegającego  
na podejmowaniu codziennych, rutynowych działań nakierowanych na 
ratowanie osób, mienia i środowiska oraz likwidowanie bezpośrednich 
skutków zaistniałych zdarzeń o charakterze nagłym, a także na 
zapobieganiu i przeciwdziałaniu możliwym zagrożeniom; 

b) zarządzania kryzysowego, obejmującego reagowanie w sytuacji powstania 
zagrożenia prowadzącego bezpośrednio do stanu kryzysowego (sytuacji 
kryzysowej) oraz w czasie trwającego kryzysu.

6
 

W kontekście prezentowanych wyżej znaczeń terminu „gotowość cywilna”, 
wskazać należy na stosowne zapisy dotyczące tego zagrożenia, prezentowane  
w wielu dokumentach normatywnych. I tak w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie, zgodnie z którą, to wojewoda jako 
przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na 
obszarze województwa. W przedmiotowym obszarze wykonuje i koordynuje 
zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa wynikające z odrębnych ustaw, 
zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji 
rządowej i samorządowej działających w obszarze województwa oraz kieruje ich 
działaniem w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz 
zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku 
publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom 
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich 
stanów na zasadach określonych w Ustawie.

7
 

Podobnie starosta został zobowiązany do podjęcia niezbędnych czynności, 
należnych do właściwości zarządu powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki 
związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zapobiegających zagrożeniom 

                                                           
6
 Założenia ustawy o gotowości cywilnej. Warszawa 17 marca 1998r, s. 7 

7
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, (Dz. U. nr 91 poz. 576 
i 577) 
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zdrowia i życia oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty 
materialne.

8
 

Z kolei Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
wskazuje na obowiązek zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się 
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienia sił  
i środków do zwalczania tych zjawisk, planowanie działań ratowniczych. Należy 
przy tym podkreślić, iż w ramach zapobiegania powstawaniu lub rozprzestrzenianiu 
się zagrożenia rozumiano tworzenie warunków ograniczających i formalno-
prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia a także przeciwdziałanie 
powstawaniu lub minimalizowanie skutków pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia. Wymienia się przy tym także inne podmioty 
odpowiedzialne za realizację nakazanych przedsięwzięć, odnosząc to nawet  
do osób fizycznych, prawnych, organizacji czy instytucji. 

Podobny zapis odnajdujemy w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku  
o Państwowej Straży Pożarnej. 

Prezentuje się tak szeroko zagadnienia ustawowe i założenia jako, że  
w projekcie Ustawy z roku 2001 o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu 
kryzysowym wskazuje się już na system gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego, jako ten, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, ochronę życia i zdrowia ludności oraz mienia, środowiska  
i dziedzictwa kulturowego w sytuacji zagrożenia albo w czasie kryzysu. 
Odpowiedzialność ta dotyczyć miała w szczególności: 

- zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom; 
- utrzymania sprawności zarządzania kryzysowego, w tym reagowania 

kryzysowego; 
- zapewnienia co najmniej takich warunków życia ludzi w czasie trwania 

zagrożenia lub kryzysu, jakie są niezbędne do ochrony ich życia lub 
zdrowia; 

- zapewnienia co najmniej takich warunków funkcjonowania działalności 
gospodarczej, funkcjonowania administracji publicznej w czasie trwania 
zagrożenia lub kryzysu, jakie są niezbędne dla realizacji celów wyżej 
wymienionych.

9
 

W założeniach ustawy, system gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego 
miał także wspierać misje pokojowe poza granicami kraju, koordynowanie pomocy 
humanitarnej, technicznej i eksperckiej prowadzonej przez organizacje krajowe  
i międzynarodowe.

10
 

W systemie gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie 
pokoju zakładano realizację zadań w zakresie gotowości cywilnej, oraz w zakresie 
cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju. W zakresie gotowości 
cywilnej zadania sprowadzały się do: planowania cywilnego; przygotowania 
organizacyjnego i rzeczowego do zwalczania zagrożeń; prowadzenia stałej 
obserwacji zjawisk mogących doprowadzić do wystąpienia zagrożeń; 
podejmowania doraźnych akcji ratowniczych; przeciwdziałania występującym 
zagrożeniom lub likwidowania skutków zdarzeń o charakterze nagłym  
i niebezpiecznym nie wywołujących jednak kryzysu. Z kolei w ramach cywilnego 

                                                           
8
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. nr.91 poz. 578) 

9
 Ustawa z dnia… 2000 r. o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu kryzowym w czasie pokoju 
26.07.2001 r. (Projekt) 

10
 Ibidem 
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zarządzania kryzysowego w czasie pokoju zakładano: reagować na wystąpienie 
zagrożenia wywołującego bezpośrednio kryzys lub zagrożenie, którego 
następstwem może być kryzys, oraz w czasie trwania kryzysu; usuwać skutki 
kryzysu, w szczególności poprzez odbudowę ze zniszczeń powstałych w czasie 
jego trwania.

11
 

Treści ujęte w założeniach gotowości cywilnej należy odnieść także do zapisu 
obrony cywilnej, ujętego w obowiązującym wówczas Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie Obrony Cywilnej i Ustawy z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym Obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej  
(z póź. zm.), według których to obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, 
zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie  
i udzielanie pomocy poszkodowanym oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Artykuł 140 
wymienionej ustawy wymienia obowiązki Rady Ministrów w tym zakresie, 
wskazując między innymi na konieczność określenia w drodze rozporządzania: 

- zadań obrony cywilnej oraz obowiązków i uprawnień organów administracji 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych jednostek 
organizacyjnych, a także organizacji społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad planowania i organizacji działań ratunkowych, 
monitorowania zagrożeń, szkolenia i upowszechniania problematyki 
obrony cywilnej; 

- zasad zwalczania klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska oraz 
usuwania ich skutków przez obronę cywilną, z uwzględnieniem  
w szczególności zasad współdziałania z innymi służbami i kompetencje  
w tej dziedzinie; 

- ogólnych zasad tworzenia i przeznaczania formacji obrony cywilnej, ich 
modelowych struktur organizacyjnych, podporządkowania do wyposażenia 
w niezbędny sprzęt i środki.

12
 

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w ówczesnym czasie założenia obrony 
cywilnej przenoszono również na czas pokoju, chociaż większość jej zadań 
przewidziano do realizacji w okresie wojny. 

Gotowość cywilna zatem to nie dosłownie obrona cywilna, jak to w niektórych 
środowiskach opiniotwórczych i decyzyjnych było niekiedy rozumiane, chociaż 
powinna zapewnić odpowiedni poziom zdolności podjęcia zorganizowanych 
działań w sytuacji, gdy wykraczają one poza zakres działań rutynowych w czasie 
pokoju i w okresie wojny. 

W rozumieniu J. Gołębiowskiego, gotowość cywilna oznaczała stan 
zorganizowania społeczeństwa (państwa), jego determinację (wolę) i możliwości 
(środki, umiejętności) pozwalające na podjęcie w określonym czasie, miejscu  
i zakresie zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji oraz efektywnego działania 
zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do zadań i potrzeb 
wynikających z rzeczywistego zagrożenia.

13
 

Zaprezentowana wyżej definicja odnosi się więc do stanu zagrożenia 
społeczeństwa, przede wszystkim, oraz państwa i jego działania w przypadku 

                                                           
11

 Ibidem 
12

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
(z póź. zm.) (Dz. U. nr 7 z1967, poz. 31) 

13
 J. Gołębiewski, Administracji publiczna wobec zadań obronnych państwa, TWO „Zeszyt problemowy” 
nr 1/2002, s. 83 
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zagrożenia. Była zatem gotowość cywilna w potocznym rozumieniu szczególnym 
rodzajem ogólnej gotowości, używanym dla określenia stanu zdolności sektora 
cywilnego do sprostowania zagrożeniom czasu pokoju i okresu wojny. Nie 
zdejmuje przy tym ona obowiązków z podmiotów występujących w państwie  
i realizujących określone prawem zadania w tym zakresie. 

Instrumentem zapewniającym przygotowanie odpowiedniego poziomu 
gotowości cywilnej było planowanie cywilne na wypadek zagrożenia, w pracach 
którego Polska uczestniczyła od 1994 roku w ramach Programu Partnerstwo dla 
Pokoju. Założono, że powinno ono być realizowane przez specjalnie do tego celu 
powołane komórki organizacyjne w pionie organizacyjnym administracji publicznej. 
Każdy pion administracji ponosił w tym wypadku odpowiedzialność w określonym 
zakresie. 

W fazie koncepcji przyjęto cztery szczeble odpowiedzialności (stosownie do 
podziału administracyjnego państwa): centralny, wojewódzki, powiatowy i lokalny. 
Organa władzy politycznej i administracyjnej zostały zobowiązane prawnie  
i moralnie do realizacji następujących zadań: 

a) ustanowienie prawa odpowiadającego standardom europejskim – 
powierzono Parlamentowi; 

b) przygotowanie projektu ustaw i wydanie aktów wykonawczych po ich 
przyjęciu – powierzono rządowi; 

c) planowanie cywilne w resortach realizować mieli ministrowie w zakresie 
posiadanych kompetencji; 

d) koordynację planowania cywilnego na szczeblu centralnym, oraz 
organizację szkolenia w zakresie planowania cywilnego realizować miała 
stosowna agencja w MSWiA; 

e) planowanie cywilne w regionach powierzono wojewodom; 
f) planowanie koordynacji działalności gmin w zakresie ochrony ludności – 

starostwie; 
g) planowanie i realizację działań ratunkowych-powierzono burmistrzom. 
Przyjęto przy tym cztery etapy funkcjonowania gotowości cywilnej: 

przedsięwzięcia minimalizujące straty, przedsięwzięcia gotowości, reagowanie na 
katastrofy, przywracanie stanu normalnego. W ramach poszczególnych etapów 
zakładano realizację określonych zadań. I tak w: 

a) w ramach przedsięwzięć minimalizujących straty wyróżniono: prace 
legislacyjne, analizę zagrożeń i prognozowanie, planowanie, zapobieganie 
katastrofom, tworzenie zapasów, realizację budowli zabezpieczających 
(schrony i wały), budowę struktur organizacyjnych; 

b) w ramach przedsięwzięć gotowości wyróżniono; badania i rozwój, 
edukację, wyposażenie służb, szkolenia specjalistyczne i zgrywające, 
monitorowanie zagrożeń, wypracowanie procedur postępowania; 

c) w ramach reagowania na katastrofę wyróżniono: ostrzeganie  
i alarmowanie, organizowanie centrów kształcenia i koordynacji, realizację 
poszukiwania i udzielanie pomocy poszkodowanym, mobilizowanie 
ochotników, informowanie (władz, środków masowego przekazu, 
społeczeństwa); 
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d) w ramach przywracania stanu normalnego wyróżniono: szacowanie strat, 
informowanie o prawach i obowiązkach, sprawne administrowanie, 
aktywizację odbudowy, analizowanie potrzeb i realizację zobowiązań, 
zapewnienie pomocy społecznej, sprecyzowanie wniosków.

14
 

Założenia projektu ustawy o gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego 
wskazują też na określoną strukturę organizacyjną. W literaturze przedmiotu 
struktura, to „…układ części składowych oraz zespół związków między nimi, 
właściwy dla danego systemu jako całości…” albo „sam zespół tych związków lub 
sam układ elementów danej całości”.

15
 Tym samym struktura gotowości cywilnej  

to układ elementów oraz związków występujących między tymi częściami, 
właściwy dla potrzeb realizacji przyjętych założeń w ramach systemu jako całości, 
jak i poszczególnych szczebli czy podmiotów. 

Wśród elementów strukturalnych wskazać należy przede wszystkim 
decydentów występujących na wszystkich poziomach administracji publicznej i ich 
elementy wykonawcze (siły, departamenty, biura) oraz społeczeństwo. Analiza 
zadaniowa i organizacyjna podmiotów tworzących strukturę gotowości cywilnej 
wskazuje na pełną ich autonomiczność. Autonomiczności podmiotów 
występujących w tej strukturze nie przeczy obowiązek składania przez  
nie stosownych informacji czy sprawozdań do organu nadrzędnego  
o przedsięwzięciach realizowanych w przedmiotowej sprawie przez dany podmiot. 
Poza tym podmioty tworzące strukturę są zobowiązane współpracować przy 
wykonywaniu swoich zadań z organami właściwymi w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego. 

Powyższe treści wyraźnie wskazują, że założenia powielały istniejącą już 
strukturę administracji publicznej i podmiotów występujących w systemie 
ratownictwa. Ingerują w istniejący i obowiązujący stan prawny (tamtego okresu), na 
mocy którego rozwiązywane były problemy ochrony i ratownictwa (przede 
wszystkim ludności) w czasie pokoju. 

Wskazany wcześniej zakres odpowiedzialności (treści odnoszące się do 
przypisu 9 i 10) to nic innego jak cele zarządzania kryzysowego, których istotą jest 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, ochrona życia i zdrowia ludności oraz 
ochrona mienia, środowiska i dziedzictwa kulturowego w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia albo w czasie kryzysu. J. Gołębiowski cel gotowości cywilnej definiuje 
jako zapewnienie zrównoważonego i spokojnego rozwoju społeczeństwa poprzez 
przygotowanie i utrzymanie wiarygodnych oraz adekwatnych do zagrożeń 
zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia klęski, katastrofy i każdego 
innego zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować sytuacje 
kryzysową.

16
 

Jak nie trudno zauważyć zaprezentowane cele, choć nieznacznie, ale jednak 
różnią się. Taki stan rzeczy może jednak mieć miejsce w fazie wypracowania 
koncepcji gotowości cywilnej.  

W obu przypadkach widać jednak troskę o społeczeństwo. Tę troskę  
o społeczeństwo na administrowanym terenie widać także w stosownych ustawach 
o administracji (wymienionych wcześniej). Dlatego można by się zastanowić nad 
potrzebą uchwalenia wymienionego projektu ustawy, co też zresztą miało miejsce.  

                                                           
14

 J. Gołębiewski, S. Zając Cywilna, Gotowość kryzysowa, Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju. 
Warszawa 1997, s. 11 

15
 Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1982 

16
 J. Gołębiowski, Administracja…, op. cit., s. 83 
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W założeniach organizacyjnych gotowości cywilnej stwierdza się, iż powinna 
ona opierać się na określonych zasadach postępowania, zasadach 
umożliwiających skuteczność realizacji przyjętych zadań. Autorzy założeń ustawy  
o gotowości cywilnej wymieniają zasadę prymatu układu terytorialnego, zasadę 
jednoosobowego kierownictwa i ponoszenia odpowiedzialności, przez organy 
administracji ogólnej sprawujące władzę, zasadę adekwatności, zasadę 
powszechności oraz zasadę oddzielenia.  

Zasada prymatu układu terytorialnego sankcjonowała trójstopniowy podział 
terytorium kraju czyniąc administrację odpowiedzialną za całokształt rozwiązań 
systemowych w zakresie gotowości cywilnej. Występujący na terytorium układ 
branżowy miał pełnić funkcję pomocniczą, niekiedy bardzo istotną dla systemu, ale 
jednak pomocniczą. Zasada ta już wcześniej była przestrzegana, nie zachodziła 
więc konieczność wprowadzania stosownej ustawy. 

Zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności ponoszonej przez 
ustawowo organ nie dopuszcza do klasycznego „rozmycia” procesu decyzyjnego. 
Oznacza całkowita rezygnację z ustawowo zakotwiczonych kolegialnych organów 
na których spoczywa podejmowanie decyzji w trakcie trwania stanu kryzysowego. 
Nie przesądzała jednak o zbędności funkcjonowania ciał kolegialnych  
o charakterze doradczym proponujących możliwe rozstrzygnięcia. 

Zasada adekwatności jest konsekwencją poprzedniej zasady i oznacza 
reagowanie (w pierwszej kolejności) na najniższym poziomie terytorialnym. 
Oznaczało, to że jeżeli skutki jakiegoś zagrożenia nie przekroczą granic gminy,  
to całość działań antykryzysowych należeć miała do kompetencji wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). 

Zasada powszechności oznaczała objęcie zakresem zadań wszystkich 
obywateli z równoczesnym nałożeniem na nich określonych powinności  
i świadczeń uzależnionych od ich cech osobistych oraz prawa. 

Zasada oddzielenia sprowadza się do oddzielenia systemu gotowości 
militarnej i administracji wojskowej oraz poddanie jej wyłącznie cywilnemu 
kierownictwu. 

W opracowaniu „Administracja publiczna wobec zadań obronnych państwa” 
autor

17
 jako zasady funkcjonowania gotowości cywilnej wymienia: elastyczność, 

funkcjonalność, efektywność, adekwatność, powszechność, profesjonalizm 
personelu, wiarygodność, akceptację społeczną, gotowość, zdolność  
do improwizacji, przejrzystość, odpowiedzialność funkcyjną i odpowiedzialność 
terytorialną. 

Elastyczność została odniesiona do gotowości sprostania każdemu 
zagrożeniu w każdych warunkach. Funkcjonalność oznaczała możliwość 
wykorzystania wszelkich zasobów w dowolnej chwili, zarówno na odcinku cywilnym 
jak i militarnym. Efektywność miała zapewnić realizację przedsięwzięć na poziomie 
racjonalności kosztów i potrzeb. Adekwatność- to angażowanie się stosownie  
do potrzeb i możliwości. Powszechność – oznacza objęcie ochroną  
wszystkich obywatel. Profesjonalizm postrzegany był przez poziom wiedzy 
specjalistycznej, doświadczeń, zdolności gwarantującej wywiązywanie się  
z obowiązków. Wiarygodność miała być wyznacznikiem skuteczności działania. 
Stąd autorytet, akceptacja (lub nie) społeczeństwa prowadzenia określonych 
działań mieszczących się w pojęciu gotowości cywilnej. Akceptacja społeczna 
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oznaczała uznanie i środki finansowe na realizację określonych zadań. Gotowość 
to stan pozwalający na podjęcie działań w każdej sytuacji, zdolność do 
improwizacji to możliwość realizacji przedsięwzięć nawet wtedy, gdy sytuacja nie 
znajdowała odzwierciedlenia w planach. Przejrzystość oznaczała zapewnienie 
poprawności i jawności działania struktur, zapewnić miała eliminację zakłóceń. 
Odpowiedzialność funkcyjna oznaczała odpowiedzialność organów i podmiotów, 
właściwą dla nich na każdym poziomie organizacji. Z kolei odpowiedzialność 
terytorialna w zakresie gotowości cywilnej odnosi się do obszarów terytorialnych 
jednostek administracji (gmina, powiat, województwo, kraj) bez przejmowania 
prymatu jednego szczebla nad drugim. 

Wydaje się że wymienionych wyżej i krótko scharakteryzowanych zasad było 
zbyt dużo. Niektóre z nich są bowiem wyznacznikiem walorów praktycznego 
działania, o których to pisze profesor T. Kotarbiński.

18
 

Przedstawione zasady są w niektórych przypadkach odwzorowaniem zasad 
funkcjonowania obrony cywilnej. W tym miejscu wystarczy wskazać chociażby na 
zasadę: powszechności- polegającą na zapewnieniu całemu społeczeństwu 
ochrony adekwatnej do przewidywanego zagrożenia; obowiązkowości – 
wynikającej z umocowań prawnych oraz szerokiego udziału wszystkich obywateli  
w przedsięwzięciach ochronnych (prawem sankcjonowanego) oraz 
odpowiedzialności; adekwatności przygotowań do stopnia zagrożenia i możliwości 
ekonomicznych; gotowości – zapewniającej natychmiastowe podjęcie działań  
w nagłych wypadkach; kompleksowości – traktującej o korelacji przedsięwzięć 
obrony cywilnej z przedsięwzięciami sił zbrojnych i gospodarki narodowej; wsparcia 
między terytorialnej solidarności uwidocznionej w planach autonomicznych 
jednostek administracyjnych państwa. 

System gotowości cywilnej stanowić miał część sytemu bezpieczeństwa 
narodowego państwa. Obejmować miał też inne systemy, których cele były 
podobne. Poza systemem pozostawać miała gotowość militarna rozumiana jako 
system obrony przed możliwym atakiem z zewnątrz. Proponowana ustawa miała 
charakter aktu prawnego obejmującego całą sferą administracji publicznej. 
Uchwalenie tej ustawy oznaczać musiało uchylenie wielu aktualnie obowiązujących 
ustaw, rozporządzeń i dekretów. 

Założenia projektu ustawy wskazywały, że w systemie gotowości cywilnej 
uczestniczyć miały organy administracji publicznej, osoby fizyczne i osoby prawne 
oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy i środki przekazu. 

Organami administracji w zakresie gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania 
kryzysowego uczyniono organy sprawujące władzę administracyjną. Zaliczono do 
nich Prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego działać miał minister właściwy do 
spraw wewnętrznych, wojewodę, starostę, wójta. Organy te miały zapewnić 
wymagany stan gotowości cywilnej odpowiednio na obszarze kraju, województwa, 
powiatu i gminy. 

Wskazany Prezes Rady Ministrów, miał możliwość przekazać wykonywanie 
obowiązków i uprawnień wynikających ze sprawowania tej władzy ministrowi 
właściwemu ds. wewnętrznych i administracji lub innemu ministrowi, jeżeli pierwszy 
nie mógł ich wykonywać. Inny minister powinien być jednak merytorycznie 
przygotowany do działania mając na uwadze charakter zagrożenia. 
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Niedopuszczalne miało być subdelegowanie obowiązków i uprawnień na inne 
osoby, w tym wiceministrów, kierowników urzędów centralnych lub jakichkolwiek 
agencji działających w tej sferze. Założono przy tym, że mają oni powoływać, jako 
ciała wspomagająco-doradcze, właściwe sztaby kryzysowe lub inne tego typu 
zespoły. 

Wśród zadań właściwego ministra w zakresie gotowości cywilnej wymienia 
się: 

- opracowanie założeń polityki rządu w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego oraz projektów aktów prawnych w tym 
zakresie; 

- opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego;  

- zatwierdzanie ogólnopolskiego programu w zakresie planowania 
cywilnego; 

- zatwierdzanie ogólnokrajowego planu reagowania kryzysowego; 
- informowanie o możliwym lub występującym zagrożeniu.

19
 

Przy Prezesie Rady Ministrów miała występować Rada Gotowości Cywilnej  
i Cywilnego Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniotwórczo-doradczy. W jej 
skład miał wstąpić przedstawiciel Prezydenta RP, Sejmu, Senatu. Do jej zadań 
miało należeć: ocena stanu przygotowań i sprawności systemu gotowości cywilnej 
i cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju; opiniowanie aktów 
prawnych i innych dokumentów z zakresu gotowości cywilnej i cywilnego 
zarządzania kryzysowego w czasie pokoju, przedkładanych Radzie Ministrów; 
opracowywanie raportów o prognozowanych zagrożeniach i metodach 
zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowywania się na wypadek ich wystąpienia. 

Prezentując zadania w zakresie gotowości cywilnej celowo odnosi się je do 
zakresu zadań tego ministra ujętych w Ustawie o urzędzie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, do którego to należy w szczególności:

20
 

- koordynacja i planowanie działań porządkowo – ochronnych oraz 
czynności ratunkowych w czasie klęsk żywiołowych i innych podobnych 
zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu; 

- organizacja i planowanie cywilnej ochrony ludności, mienia i środowiska  
w okresie pokoju i wojny; 

- nadzór nad działalnością terenowych organów administracji rządowej; 
- inicjowanie polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego;  
- nadzór nad działalnością Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Obrony Cywilnej – w zakresie ustalonym odrębnymi ustawami; 
- wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach 
Na szczeblu województwa występuje wojewoda, jako przedstawiciel 

administracji rządowej. Projekt „Ustawy…” wskazuje, że do jego zadań należy  
w szczególności: 

- zatwierdzenie wojewódzkiego programu w zakresie planowania cywilnego; 
- zatwierdzenie wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego; 
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gotowości cywilnej  

i zarządzania kryzysowego na obszarze województwa; 
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- przygotowanie i przekazywanie informacji oraz innych danych niezbędnych 
do opracowania planu ogólnokrajowego; 

- uzgodnienia wojewódzkich programów i projektów, w tym inwestycyjnych; 
przygotowanych przez sejmiki województwa, pod względem ich zgodności  
z programami i planami, o których mowa w pierwszych dwóch akapitach; 

- koordynowanie systemów kierowania, alarmowania oraz obserwacji 
zagrożeń na obszarze województwa; 

- prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego o charakterze wojewódzkim, w tym  
w szczególności budowy, rozbudowy i unowocześniania systemów 
kierowania, obserwacji i ostrzegania, a także uzgadniania takiej 
działalności z innymi wojewodami; 

- udzielanie pomocy staroście w wykonywaniu przez niego zadań w czasie 
trwania zagrożenia lub kryzysu obejmującego powiat, w zakresie wsparcia 
logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego, w tym przy użyciu 
pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

- organizowanie współpracy między powiatowej i międzywojewódzkiej  
w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu obejmującego powiat lub kilka 
powiatów; 

- uzgadnianie powiatowych projektów i programów, w tym inwestycyjnych 
oraz obejmujących odbudowę określonych obszarów, pod względem ich 
zgodności z programami i planami, o których mowa w pierwszych dwóch 
akapitach; 

- uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego województwa, pod 
względem ich zgodności z programami i planami, o których mowa wyżej; 

- wspomaganie lokalnych organów gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego w pozyskiwaniu środków finansowych, niezbędnych do 
prowadzenia odbudowy; 

- prowadzenie szkoleń treningów i ćwiczeń sprawdzających stan gotowości 
cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz innych form edukacji w zakresie 
gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

- przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych oraz 
obiektów i urządzeń specjalnych na potrzeby ochrony ludności oraz 
działania w sytuacji stanu nadzwyczajnego.

21
 

W razie niemożności wykonywania przez wojewodę obowiązków, zadania  
te wykonywać maiła z mocy prawa pierwszy wicewojewoda. 

Wyszczególnione obowiązki wojewody odnosi się, podobnie jak w przypadku 
ministra, do zadań wojewody ujętych w Ustawie o administracji rządowej  
w województwie.

22
 Zgodnie z zapisem art.15 wojewoda jako przedstawiciel Rady 

Ministrów odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa,  
a w szczególności: 

- zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych 
administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze 
województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, 
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony 
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 
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nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na 
zasadach określonych w ustawach; 

- wydaje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa 
państwa, wynikające z odrębnych ustaw; 

- stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa 
lub jego części. 

Na szczeblu powiatu za gotowość cywilną miałby odpowiadać starosta.  
Do jego zadań z tego zakresu należałoby m.in.: 

1) zatwierdzanie powiatowego programu w zakresie planowania cywilnego; 
2) zatwierdzenie powiatowego planu reagowania kryzysowego; 
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gotowości cywilnej  

i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu; 
4) przygotowanie i przekazywanie informacji oraz danych niezbędnych do 

opracowania wojewódzkiego programu i planu; 
5) uzgadnianie projektów gminnych programów w zakresie planowania 

cywilnego i planów reagowania kryzysowego; 
6) uzgadnianie projektów gminnych programów i projektów, w tym 

inwestycyjnych oraz obejmujących odbudowę określonych obszarów, 
przygotowywanych w szczególności przez pod względem ich zgodności  
z programami i planami, o których mowa w pkt. 1 i 2; 

7) koordynowanie, działania systemów kierowania, alarmowania oraz 
obserwacji zagrożeń na obszarze powiatu; 

8) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego o charakterze powiatowym, w tym  
w szczególności rozbudowy i unowocześnienia systemów kierowania, 
obserwacji i ostrzegania, a także uzgadnianie takiej działalności z innymi 
starostami; 

9) udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu przez niego zadań w czasie 
trwania zagrożenia lub kryzysu obejmującego gminę, w zakresie wsparcia 
logistycznego, materiałowo –sprzętowego i kadrowego; 

10) zapewnienie poszkodowanym, przy współpracy z gminą, warunków 
niezbędnych dla ochrony ich życia lub zdrowia i przywracanie 
funkcjonowania najważniejszych instytucji oraz urządzeń użyteczności 
publicznej a także wykonywania wszystkich funkcji przez administrację 
publiczną; 

11) organizowanie współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w czasie 
trwania zagrożenia lub kryzysu obejmującego gminę lub kilka gmin; 

12) prowadzenie lokalnych szkoleń, treningów i ćwiczeń, sprawdzających stan 
gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz innych form edukacji  
w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

13) wykonywanie poleceń ministra właściwego do spraw wewnętrznych  
i wojewody; 

14) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub 
wynikających z planów lub programów w zakresie planowania cywilnego 
przyjętych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  
i wojewodę.

23
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W czasie niemożności wykonywania przez starostę obowiązków, zadania  
z zakresu gotowości cywilnej wykonywać mógłby z mocy prawa wicestarosta. 
Założono przy tym, że Rada Powiatu może określić zasady wyznaczania innego 
członka zarządu do wykonywania tych zadań w przypadku niemożności ich 
realizacji przez starostę lub wicestarostę. 

Na szczeblu gminy za gotowość cywilną miałby odpowiadać wójt (burmistrz). 
Do jego zadań należałoby w szczególności: 

1) zatwierdzenie gminnego programu w zakresie planowania cywilnego; 
2) zatwierdzenie gminnego planu reagowania kryzysowego; 
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gotowości cywilnej  

i zarządzania kryzysowego na obszarze gminy; 
4) przygotowanie i przekazywanie informacji i danych do opracowania 

powiatowego programu i planu; 
5) koordynowania systemów kierowania, alarmowania oraz obserwacji 

zagrożeń na obszarze gminy; 
6) zapewnianie poszkodowanym warunków niezbędnych dla ochrony ich 

życia lub zdrowia i przywracanie funkcjonowania najważniejszych instytucji 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz wykonywania wszystkich 
podstawowych funkcji przez administrację publiczną; 

7) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego o charakterze gminnym, w tym w szczególności 
rozbudowy i unowocześniania systemów kierowania, obserwacji  
i ostrzegania; 

8) prowadzenie gminnych szkoleń, trening i ćwiczeń sprawdzających stan 
gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz innych form edukacji  
w zakresie gotowości cywilnej zarządzania kryzysowego; 

9) wykonywanie poleceń Prezesa Rady Ministrów i wojewody i starosty; 
10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub 

wynikających z planów lub programów w zakresie planowania cywilnego 
przyjętych przez organy gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania 
kryzysowego w czasie pokoju działające na wyższym stopniu 
zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

24
 

I w tym przypadku w razie niemożności wykonywania obowiązków przez 
wójta, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywać z mocy prawa miał 
jego zastępca. Ponadto Rada gminy mogła określić zasady wyznaczania innego 
członka zarządu do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  
w przypadku niemożności wykonywania tych zadań przez wójta lub jego zastępcę. 

Funkcjonowanie organów właściwych w zakresie gotowości cywilnej oparte 
miało być ponadto na zasadzie subdelegacji, czyli zakazie umocowywania innych 
osób, poza osobami wymienionymi wcześniej oraz konieczności podjęcia działań 
szczególnie na szczeblu podstawowym, powiatowym i gminnym. 

Działaniami organów administracji publicznej oraz innych podmiotów, dla 
których przewidziano zadania w planach reagowania kryzysowego, w czasie 
trwania zagrożenia lub kryzysu kierować mieli, odpowiednio na obszarze kraju, 
województwa, powiatu, gminy lub jej części, Prezes Rady Ministrów, wojewoda, 
starosta lub wójt. Na szczeblu kraju wskazuje się Prezesa Rady Ministrów, chociaż 
rozpatrywano również osobę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych mieli być, zgodnie z projektem, 
zobowiązani do uwzględnienia w swoich działaniach zadań z zakresu gotowości 
cywilnej zarządzania kryzysowego. Oni też zobowiązani byli do podjęcia 
natychmiastowych działań, mieszczących się w zakresie ich kompetencji. 

Organy gotowości cywilnej miały powoływać stosowne zespoły reagowania 
kryzysowego. Zadaniem tych zespołów było: 

a) w zakresie gotowości cywilnej 
- analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń, wywołujących 

bezpośrednio kryzys lub zagrożeń, których następstwem może być 
kryzys; 

- wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania  
i przeciwdziałania zagrożeniom, 

- opiniowanie projektów aktów prawnych, planów i programów pod 
względem ich zasadami w zakresie gotowości cywilnej i cywilnego 
zarządzania w czasie pokoju; 

b) w zakresie zarządzania kryzysowego: 
- analiza lub ocena zagrożenia lub kryzysu, oraz jego poszczególnych 

elementów, 
- przedstawienie szczegółowych sposobów i środków reagowania na 

zagrożenie lub kryzys oraz ograniczenie jego skutków.
25

 
W komentarzu do powyższych treści wskazuje się na fakt funkcjonowania 

organów i podmiotów, inaczej nazywanych, ale obarczonych takimi samymi lub 
podobnymi, a nawet większymi zadaniami. 

Wydaje się, że bardziej właściwym byłaby aby zadania realizowane przez  
już istniejące podmioty ukierunkować na zwiększenie ich kompetencji zarówno  
w podsystemie permanentnego czuwania i doraźnego reagowania oraz  
w podsystemie zarządzania kryzysowego. 

W podsystemie permanentnego czuwania, polegającego na rutynowych, 
codziennych działaniach, sprowadzałoby się to do sprawowania ogólnego 
zwierzchnictwa poprzez: 

- zapewnienie warunków funkcjonowania podmiotów i ogniw, pozwalających 
na ich właściwe i skuteczne pod każdym względem działanie; 

- stworzenie systemu koordynacji działania tych służb w trakcie codziennych 
zdarzeń; 

- przygotowanie konkretnych planów działania i załączników 
funkcjonujących na wypadek zaistnienia różnego typu zdarzeń; 

- przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń koordynujących 
działanie poszczególnych podmiotów; 

- ponoszenie odpowiedzialności za rezultaty działań stosownych podmiotów 
(sił); 

- właściwe zarządzanie środkami rzeczowymi i finansowymi oraz innymi 
formami pomocy po zakończeniu działań. 

W podsystemie zarządzania kryzysowego, będącego wynikiem sytuacji 
zagrożenia sprowadzać się to powinno do bezpośredniego, jednoosobowego 
kierowana, koordynacji i współpracy struktur administracyjnych na poszczególnych 
szczeblach podziału terytorialnego oraz sprawowania nadzoru nad organami 
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niższego szczebla, a także pozostawania w dyspozycji w stosunku do organu 
wyższego szczebla. 

Na każdym ze szczebli kierowania zamierzano utworzyć stosowny aparat 
pomocniczy który stanowić miały: Krajowy Urząd Ratownictwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Powiatowy Inspektorat Gotowości Cywilnej, Gminny Inspektorat 
Gotowości Cywilnej. Wcześniejsze projekty w zakresie gotowości cywilnej 
wymieniały w tym zakresie Agencję Gotowości Cywilnej na szczeblu centralnym, 
wojewódzkie inspektoraty gotowości cywilnej, powiatowe inspektoraty lub wydziały 
gotowości cywilnej oraz inspektoraty gotowości cywilnej na poziomie gminy. 

Pozostano jednak przy wcześniej przyjętych określeniach, takich jak Urząd 
Ochrony Ludności i Ratownictwa, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych, będący jednym z wydziałów urzędu wojewódzkiego 
lub powiatowego. 

W projekcie ustawy o gotowości cywilnej obowiązki szefa Krajowego Urzędu 
Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego planowano powierzyć Komendantowi 
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Do jego obowiązków w tym zakresie 
należałoby: 

- zapewnienie właściwego wykonywania zadań i kompetencji przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zarządzania kryzysowego; 

- opracowywanie ogólnokrajowych programów w zakresie planowania 
cywilnego i planów reagowania kryzysowego oraz koordynowanie 
programów i planów wojewódzkich; 

- opracowywanie projektów zasad i procedur zarządzania kryzysowego; 
- uzgadnianie projektów planów reagowania kryzysowego zatwierdzonych 

przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów; 
- koordynowanie systemów kierowania i systemów obserwacji zagrożeń  

o charakterze ogólnokrajowym oraz gromadzenie i opracowywanie 
informacji uzyskiwanych z tych systemów; 

- prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie gotowości i zarządzania 
kryzysowego o charakterze ogólnokrajowym, w tym w szczególności 
rozbudowy i unowocześniania systemów kierowania, obserwacji  
i ostrzegania; 

- utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z podmiotami 
uczestniczącymi w systemie gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego; 

- współpraca w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego  
z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 
międzynarodowymi; 

- analizowanie strat powstałych w czasie zagrożenia lub kryzysu. 
Wszelkimi działaniami w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu kierować miał 

minister właściwy do spraw wewnętrznych przy pomocy krajowego Centrum 
Reagowania Kryzysowego działającego w strukturze Krajowego Urzędu. 

Wojewoda miał wykonywać zadania z zakresu gotowości cywilnej  
i zarządzania kryzysowego przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. W jednej wersji „Projektu ustawy…” wskazuje się na 
wojewódzkiego inspektora gotowości cywilnej.

26
 Aparatem pomocniczym wyżej 
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wymienionego miał być wojewódzki Urząd Ratownictwa i Zarządzania 
Kryzysowego. 

Do zadań komendanta wojewódzkiego PSP jako kierownika wojewódzkiego 
Urzędu Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego należałoby m.in.: 

- przygotowanie projektów wojewódzkiego programu w zakresie planowania 
cywilnego i planu reagowania kryzysowego; 

- gromadzenie i opracowywanie informacji uzyskiwanych z systemów 
obserwacji; 

- przygotowanie wojewódzkich szkoleń, treningów, ćwiczeń i innych form 
edukacji w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego dla 
osób działających w strukturach administracji publicznej na obszarze 
województwa; 

- utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z podmiotami 
uczestniczącymi w systemie gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego; 

- analizowanie i ocena strat powstałych w czasie zagrożenia lub kryzysu na 
obszarze województwa w oparciu o informacje przekazane przez 
powiatowych inspektorów gotowości cywilnej; 

- wykonanie innych zadań określonych przez wojewodę.
27

 
W strukturze urzędu wojewódzkiego miało występować wojewódzkie centrum 

reagowania kryzysowego, zapewniające wojewodzie sprawne kierowanie  
i koordynowanie działań w okresie zagrożenia. 

Na szczeblu powiatu za gotowość cywilną i zarządzanie kryzysowe miał 
odpowiadać starosta. Wszystkie zadania miał wykonywać przy pomocy 
powiatowego inspektora gotowości cywilnej, kierującego komórką organizacyjną 
starostwa powiatowego. 

Do zadań powiatowego inspektora gotowości cywilnej należałoby m.in.: 
- przygotowanie projektów powiatowego programu w zakresie planowania 

cywilnego i planu reagowania kryzysowego; 
- gromadzenie i opracowanie informacji uzyskiwanych z systemów 

obserwacji; 
- przygotowywanie lokalnych szkoleń, treningów, ćwiczeń i innych form 

edukacji w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego; 
- utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z podmiotami 

uczestniczącymi w systemie gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego; 

- analizowanie i ocena strat powstałych w czasie zagrożenia lub kryzysu na 
obszarze powiatu w oparciu o informacje przekazane przez gminnych 
inspektorów gotowości cywilnej; 

- wykonywanie innych zadań określonych przez starostę. 
W strukturach administracji powiatowej działać miało powiatowe centrum 

ratownictwa i reagowania kryzysowego. Centrum to miało wykonywać zadania  
z zakresu gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zadania z zakresu 
gotowości cywilnej dotyczyły: 

- prowadzenia stałej obserwacji zjawisk mogących prowadzić do wystąpienia 
zagrożenia; 
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- współudziału i pomocy w wykonywaniu zadań podejmowanych przez 
powiatowego inspektora gotowości cywilnej, w tym w szczególności  
w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach, prowadzeniu obserwacji, 
zbieraniu i przetwarzaniu informacji.

28
 

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego to m.in.: 
- zapewnienie staroście warunków umożliwiających sprawne kierowanie 

działaniami w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu na obszarze powiatu 
lub istotnej jego części, w tym w szczególności ostrzeganie i alarmowanie 
ludności; organizowanie wsparcia międzygminnego (ewentualnie 
międzypowiatowego) w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu 
obejmującego część powiatu; 

- logistyczne, materiałowo-sprzętowe oraz kadrowe wspieranie wójta  
w kierowaniu przez niego działaniami w czasie trwania zagrożenia lub 
kryzysu na obszarze gminy; 

- informowanie ludności o możliwym lub występującym zagrożeniu.
29

 
Wójt, zadania z zakresu gotowości cywilnej miał wykonywać przy pomocy 

gminnego inspektora gotowości cywilnej, powoływanego i odwoływanego przez 
niego. Organem wykonawczym miał być gminny inspektorat gotowości cywilnej, 
będący komórką organizacyjną urzędu gminy. 

Gminnemu inspektorowi gotowości cywilnej przypisano m.in.: 
- przygotowanie projektów gminnego programu w zakresie planowania 

cywilnego i planu reagowania kryzysowego; 
- współpracę z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy właściwymi  

w sprawach ewidencji ludności i pojazdów oraz w prowadzeniu 
odpowiedniej ewidencji wymaganej dla potrzeb systemu gotowości cywilnej 
i zarządzania kryzysowego; 

- przygotowanie lokalnych szkoleń, treningów; 
- prowadzenie ćwiczeń i innych form edukacji z zakresu gotowości cywilnej  

i zarządzania kryzysowego; 
- utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z podmiotami 

uczestniczącymi w systemie gotowości cywilnej i zarządzania 
kryzysowego, a działającymi na obszarze gminy; 

- analizowanie i ocenę strat powstałych w czasie zagrożenia lub kryzysu na 
obszarze gminy i przekazywanie informacji na ten temat powiatowemu 
inspektorowi gotowości cywilnej, 

- wykonywanie innych zadań określonych przez wójta. 
W strukturze administracyjnej gminy mogłoby działać centrum ratownictwa  

i reagowania kryzysowego. 
W myśl projektu „Ustawy….” wymienione organy mogłyby ingerować  

w wolności obywatelskie oraz nakładać obowiązek świadczeń osobistych  
i rzeczowych. Ograniczenia w korzystaniu z wolności polegać mogłyby na 
nakazaniu: określonego sposobu poruszania się, przebywania w określonych 
miejscach, opróżniania pomieszczeń lub ich zabezpieczenia, ewakuacji, 
kwarantanny, reglamentacji zaopatrzenia. Obowiązek świadczeń rzeczowych  
i osobistych dotyczyłby m.in.; oddaniu do użytkowania poszkodowanym 
nieruchomości, udostępnianiu pomieszczeń osobom ewakuowanym, pełnieniu 
wart, wykonywaniu określonych prac. 
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W rozwinięciu tej myśli celowe wydaje się przypomnienie zapisu ujętego  
w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych.

30
 

Zgodnie z zapisem art. 70 ust. 3, koordynację zorganizowanej akcji społecznej 
odbywającej się na obszarze: 

a) gmin znajdujących się w jednym powiecie sprawuje starosta; 
b) powiatów znajdujących się w jednym województwie sprawuje właściwy 

miejscowo wojewoda; 
c) powiatów znajdujących się w kilku województwach sprawuje wskazany 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewoda tego 
województwa, którego teren w największym stopniu został objęty klęską; 

d) kilku województw - sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
Artykuł ten wskazuje także na to, że „jeżeli środki którymi dysponuje właściwy 

organ jednostki samorządu terytorialnego albo wojewoda, są niewystarczające, 
organy te mogą wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na 
cele zorganizowanej akcji społecznej. O nałożeniu obowiązków, o których mowa 
wyżej, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia 
bezzwłocznie starostę i wojewodę”. 

Projekt Ustawy o gotowości cywilnej spotkał się z dość powszechną 
krytyką.Projekt, uchwalony 26 lipca 2001 r. przez Sejm spotkał się z odmową 
Prezydenta RP i skierowany został do ponownego rozpatrzenia. Stosownym 
wydaje się stwierdzenie ujęte w uzasadnieniu, że ustawa nie tworzy systemowych 
ram określania zasad działania organów władzy publicznej w czasie 
poszczególnych stanów nadzwyczajnych. Nie tworzy także sytemu kierowania 
i reagowania w okresie kryzysu. Buduje system gotowości na bazie działań 
Państwowej Straży Pożarnej, nakładając na nią nowe zadania, nie zawsze realne 
do wykonania. Prezydent RP stwierdza, że Ustawa ta „…zamiast nowoczesnego 
sytemu bezpieczeństwa cywilnego wprowadza rozwiązania ułomne  
i niewykonalne, mogące jednocześnie osłabić istniejący, w miarę sprawny, układ 
reagowania na zagrożenia zbudowany z wykorzystaniem funkcjonującego sytemu 
ratowniczo-gaśniczego”.

31
 W uzasadnieniu weta, stwierdza się ponadto, że zamysł 

podważania potrzeby istnienia obrony cywilnej jest sprzeczny z obowiązującym 
prawem międzynarodowym i godzi w podstawy istnienia naszego państwa poprzez 
ograniczenie jego zdolności obronnych. 

W konsekwencji legislacyjny bubel nie znajduje zrozumienia. Pojawia się 
jednak Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej,

32
 która określa tryb 

wprowadzania i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania 
organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka  
i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej. W swojej treści odnosi się  
do wybranych założeń projektu Ustawy o gotowości cywilnej i cywilnym 
zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju, widać to bardzo wyraźnie  
w art. 7 wskazując, iż „w czasie klęski żywiołowej organy władzy publicznej  
działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach 
przysługujących im kompetencji…” oraz w art. 8 traktującym o osobach kierujących 
działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usunięcia, które to powierzono wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, 
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 Modyfikacja w Dz. U. nr 106 z dnia 17.08.1981 r. poz. 668 
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 Rzeczypospolita, 201/5974 z 29 sierpnia 2001 r. 
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 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. nr 62, poz. 158) 
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starostom, wojewodom na swoim obszarze jurysdykcji terytorialnej, a ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na 
obszarze więcej niż jednego województwa. 

Zauważa się to również w art., 12 wskazującym, iż stosowne podmioty 
administracji działania w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usunięcia wykonują przy pomocy odpowiednio: gminnego zespołu reagowania, 
powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, wojewódzkiego zespołu 
reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu koordynacji kryzysowej.

33
 

Powyższą ustawę w zakresie sposobu tworzenia gminnego zespołu 
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 
Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania rozwija 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w przedmiotowej 
sprawie.

34
 Rozporządzenie to określa: sposób tworzenia zespołów reagowania 

(kryzysowego); ich funkcjonowanie; usytuowanie i sposób finansowania, warunki 
techniczne i standardy wyposażenia, tryb pracy zespołów, sposobów 
dokumentowania działań i prac zespołów.

35
 

Wskazuje się w nim także, iż w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej 
lub ich usunięcia zespoły pracują w fazach zapobiegania, przygotowania, 
reagowania i odbudowy. W fazie zapobiegania zespoły podejmują działania, które 
redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo  
w znacznym stopniu ograniczają jej skutki. W fazie przygotowania realizowały 
(podejmowały) działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania w sytuacji 
kryzysowej a także działanie mające na celu powiększenie zasobów sił i środków 
niezbędnych do efektywnego reagowania. Z kolei w fazie reagowania zespoły 
podejmują działania polegające na dostarczaniu pomocy poszkodowanym, 
zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat  
i zniszczeń. Natomiast w fazie odbudowy zespoły podejmują działania mające na 
celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zasobów służb ratowniczych 
oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania państwa infrastruktury 
telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

36
 

Wymieniona ustawa o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenie traktujące  
o sposobie tworzenia właściwych zespołów to wybrane dokumenty prawa 
stanowionego w zakresie reagowania kryzysowego obowiązujące do czasu zmian 
w przedmiotowej sprawie wprowadzonych stosowną ustawą z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z póź. zmianami).

37
 

W tej ustawie i jej nowelizacji odnajdujemy bezpośrednie odniesienia do 
wcześniejszych założeń gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego. 
Widać to już w art.1 traktującym o tym, iż określa ona „…organy właściwe  
w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu 
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego 
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 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U nr 89 z dnia 21 maja 2007 roku 
poz. 590); Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U nr 131 
poz. 1076) 



115 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego”.
38

 
Istotne w tej ustawie jest wskazanie, że „zarządzanie kryzysowe to działalność 
organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 
do przejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz 
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

39
 

Bezpośrednie odniesienie zauważamy także w przyjęciu czterech poziomów 
zarządzania kryzysowego, określeniu podmiotów i organów właściwych  
w sprawach zarządzania kryzysowego; wskazaniu i przyjęciu czterech faz etapów 
zarządzania kryzysowego; utworzeniu zespołów zarządzania kryzysowego na 
każdym szczeblu administracji, utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego. Inny 
zapis zadaniowy w sprawach zarządzania kryzysowego przypisano między innymi 
wojewodzie, staroście i wójtowi. 

Ustawa ta normalizuje tym samym sprawowanie kierownictwa w zakresie 
zarządzania kryzysowego na terytorium Rzeczypospolitej. Stosownie do zapisu w 
art.7, na terytorium kraju sprawuje to Rada Ministrów. Jednak w przypadkach 
niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe może sprawować minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów  
o swoich działaniach. 

Stosownie do określonych zapisów, organami właściwymi w sprawach 
zarządzania kryzysowego na terenie województwa, powiatu, gminy czyni 
odpowiednio: wojewodę, starostę, wójta (prezydenta miasta, burmistrza)

40
. 

Podobnie wskazuje się w niej na organ opiniodawczo-doradczy którym jest 
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego utworzony przy Radzie Ministrów  
i organy pomocnicze w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 
kryzysowego jakim są: wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powiatowy 
zespół zarządzania kryzysowego, gminny zespół zarządzania kryzysowego.

41
 Na 

wszystkich poziomach zarządzania kryzysowego powołano/utworzono stosowne 
centra zarządzania kryzysowego zapewniające obsługę podmiotów i organów 
zarządzania kryzysowego na właściwym szczeblu administracji publicznej. 

Wszystkim organom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, ich 
podmiotom wykonawczym i organom pomocniczym przypisano stosowny zakres 
zadaniowy. Dotyczy to wszystkich szczebli (poziomów) administracji publicznej, 
rządowej i samorządowej. I tak:

42
 

a) do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania 
kryzysowego miedzy innymi należy: kierowanie monitorowaniem, 
planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy, 
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, zarządzanie, 
organizowanie i planowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego; wykonywanie przedsięwzięć wynikających  
z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statucie miasta; 
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
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terrorystycznym; organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej; 

b) organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny 
zespół zarządzania kryzysowego, który wykonuje na obszarze gminy 
zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. W jego skład wchodzą 
osoby spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych 
jednostkach organizacyjnych lub jednostek pomocniczych; pracowników 
zespołowych służb, inspekcji i straży skierowanych przez przełożonych do 
wykonywania zadań w tym zespole, na wniosek wójta; przedstawicieli 
społecznych organizacji ratowniczych; 

c) wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy/miasta 
realizację następujących zadań: całodobowe alarmowanie członków 
gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych 
zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji, przekazywanie decyzji i dokumentowania prowadzonych 
czynności; nadzór nad funkcjonowaniem sytemu wykrywania  
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania; współpracę  
z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współdziałanie  
z podmiotami prowadzącymi akcje ratunkowe, poszukiwawcze  
i humanitarne; realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia 
gotowości obronnej państwa; 

d) w celu realizacji zadań wyżej wymienionych może on (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta) tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania 
kryzysowego; 

e) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego w obronie 
powiatu jest starosta. Jego zakres zadań w sprawach zarządzania 
kryzysowego jest taki sam jak wójta, burmistrza, prezydenta miasta  
z dodaniem zadania jakim jest zatwierdzanie gminnego planu zarządzania 
kryzysowego, co jest konsekwencją zadania wójta, traktującego  
o przedłożeniu staroście tego planu do zatwierdzenia; 

f) na poziomie powiatu występujący zespół zarządzania kryzysowego 
(wykonujący zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego) 
powoływany jest na podobnej zasadzie jak na szczeblu gminy z tą różnicą, 
iż są to osoby zatrudnione w starostwie (a nie w gminie) powiatowych 
jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych 
stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji 
i straży powiatowych; 

g) funkcjonujące powiatowe centrum zarządzania kryzysowego zapewnia 
przepływ informacji na potrzeby tego zarządzenia oraz realizację zadań 
przypisanych wśród których wymienić miedzy innymi należy: pełnienie 
całodobowego dyżuru; współdziałanie z centrami zarządzania 
kryzysowego innych podmiotów; nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
wykrywania i alarmowania oraz sytemu wczesnego ostrzegania ludności; 
współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratunkowe, 
poszukiwacze i humanitarne; dokumentowanie działań podejmowanych 
przez centrum; realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia 
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gotowości obronnej państwa; pełnienie całodobowego dyżuru także 
koordynowanie ratownictwa medycznego;

43
 

h) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze 
województwa jest wojewoda. Jego zakres zadaniowy w tym związany  
z zarządzaniem kryzysowym jest podobny (prawie taki sam jak organów 
wcześniej wymienionych) gdyby nie zadania dotyczące wnioskowania  
o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań 
zarządzania kryzysowego; 

i) organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań 
zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania 
kryzysowego. Do jego zadań należy m.in.: ocena występujących  
i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo oraz 
prognozowanie tych zagrożeń ; przygotowanie propozycji działań  
i przedstawienie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany 
lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania 
kryzysowego; przekazanie do publicznej wiadomości informacji  
o zagrożeniach; opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania 
kryzysowego; 

j) w skład tego zespołu wchodzą oprócz wojewody (jako przewodniczącego) 
kierownik komórki organizacyjnej właściwej w zakresie zarządzania 
kryzysowego w urzędzie wojewódzkim (jako zastępca przewodniczącego) 
a także osoby wskazane przez przewodniczącego (w zależności  
od potrzeb); kierownicy zespolonych służb, inspekcji oraz straży 
wojewódzkich; osoby zatrudnione w regionalnych zarządach gospodarki 
wodnej, wojewódzkich zarządach melioryzacji i urządzeń wodnych, szef 
wojewódzkiego sztabu wojskowego (decyduje o tym przewodniczący); 
przedstawiciel samorządu województwa wyznaczony przez marszałka 
województwa (może wchodzić); osoby zaproszone (mogą wchodzić po ich 
zaproszeniu przez przewodniczącego);

44
 

k) podobny zakres zadaniowy mają ministrowie kierujący urzędami 
administracji rządowej; kierownicy urzędów centralnych, którzy zadania 
dotyczące zarządzania kryzysowego realizują zgodnie z zakresem swojej 
właściwości oraz ich centra zarządzania kryzysowego.

45
 

Niedoskonałość treści niektórych artykułów ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
z roku 2007 powoduje sukcesywną zmianę niektórych z nich w roku 2009 i latach 
następnych. W żadnej z nich nie występuje termin „gotowość cywilna” traktując ten 
termin jako właściwość poszczególnych podmiotów decyzyjnych i wykonawczych  
w zakresie ich zdolności do natychmiastowego podjęcia działań wynikających  
z zapisu art.2 oraz ich dostosowania do stanów gotowości obronnej państwa. 

Z kolei ujednolicenie zakresu zadaniowego do rozwiązań administracyjnych 
uczyniło ten system przejrzystym, czytelnym i realnym do wykorzystania  
w sytuacjach kryzysowych. Wskazują na to także przyjęte zasady funkcjonowania 
tego sytemu, pozostające w dużym stopniu zgodności z podobnymi traktującymi  
o gotowości cywilnej. Wśród nich wymienić należy: 

a) jednoosobowe kierownictwo i jednoosobową odpowiedzialność; 
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b) adekwatność, reagowanie (w pierwszej kolejności) na najniższym poziomie 
administracji terytorialnej, co oznacza że jeżeli skutki zagrożenia nie 
przekroczą granic gminy, wówczas całość działań antykryzysowych 
należeć będzie do kompetencji wójta…; 

c) prymat układu terytorialnego nad resortowym, co oznacza wyższość 
kompetencji organów terytorialnych administracji publicznej nad 
centralnymi, których rola ograniczona została do koordynacji, wsparcia  
i działalności doradczej (eksperckiej); 

d) powszechność, co oznacza iż: 1) każdemu obywatelowi odpowiedni  
organ administracji może nakazać obowiązek świadczenia osobistego  
lub rzeczowego, stosownie do jego możliwości; 2) zobowiązuje wszystkie 
podmioty prawa państwowego do uczestnictwa w działaniach 
antykryzysowych, stosownie do jego stanu prawnego i organizacyjnego; 

e) partnerstwa, działanie na zasadzie równorzędności wszystkich instytucji, 
ale pod jednym kierownictwem; 

f) partycypację obywateli; 
g) zasadę zdrowego rozsądku i zespolenia; 
h) zasadę ciągłości funkcjonowania państwa, która zakłada iż bez względu na 

stan i okoliczności funkcjonowania państwa, niezmiennie pozostają formy 
organizacyjne władzy państwowej. 

Niestety wymienione zasady nie są jednoznacznie określone i zaaprobowane. 
W wielu innych wydawnictwach można spotkać ich modyfikację i dość różnorodne 
ich postrzeganie. 

Reasumując, administracja w myśl obowiązującego prawa, ma wiele 
instrumentów dla zapewnienia powinności obronnych. Podział zadań i kompetencji 
miedzy poszczególne szczeble administracji został dokonany. To samo dotyczy 
szeroko rozumianej ochrony ludności, ochrony infrastruktury krytycznej czy też 
zarządzania w przedmiotowej sprawie. 

Obowiązujące stany gotowości obronnej, przy nałożonych na poszczególne 
podmioty zadaniach obronnych wskazują na zakres działań stanowiących  
o gotowości obronnej państwa. Wskazują także na odpowiedzialność personalną, 
funkcjonalną i terytorialną. Wskazują wreszcie na obowiązki i zakres świadczeń 
przypisanych obywatelom i wszystkim podmiotom występujących w państwie. 

Nie przeczy to potrzebie dokonywania stosownych zmian w zakresie prawa  
i organizacji struktur państwa. To samo dotyczy zarządzania kryzysowego, 
rozumianego jako działanie uprawnionej (R.K) administracji publicznej w sytuacji 
zagrożeń czasu pokoju, mających znamiona sytuacji kryzysowej i prowadzących 
do kryzysu lub kryzysu w czasie pokoju. 

Zauważyć przy tym należy, iż sprawność systemu, także systemu zarządzania 
kryzysowego, zdeterminowana jest ustaleniami dobrego prawa krajowego  
i lokalnego. Stąd poszukiwanie nowych rozwiązań i ich umocowania prawnego. 
Sądzić należy, że nie zamyka to problematyki zarządzania z uwagi na doniosłość 
zagadnienia obronności państwa i bezpieczeństwa jego obywateli. 

 
Streszczenie 
Problematyka zarządzania kryzysowego, jako teoria i praktyka jest nowym 

obszarem badawczym. Jest przy tym młoda dziedziną nauki, rozwijającą się  
w naszym kraju. W tym rozumieniu znalazła swoje miejsce w wypracowanych 
wcześniej założeniach gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego  
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w czasie pokoju, które uwagi na określone błędy merytoryczne nie weszły  
w życie. Pozwoliła jak się wydaje na dalsze przemyślenia i wypracowanie nowego 
modelu tego zarządzenia. Czy jedynie słusznego? To pytanie musi pozostać  
bez odpowiedzi na tym etapie, zważywszy na pewne modyfikacje ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym dokonywane w minionych latach. 

Podkreślić jednak należy, że powyższym procesom nie powinny przeszkadzać 
zmiany ekip rządzących oraz prawo w oparciu o które toczy się życie i rozwija się 
obronność państwa. 
 

Summary 
The issue of crisis management theory and practice as a new area  

of research. It is at this young field of science, growing in our country. In this sense, 
has found its place in developed earlier assumptions civil preparedness and civilian 
crisis management in times of peace, that due to the specific factual errors are not 
in force. She allowed as it seems to continue to think about and develop a new 
model of this ordinance. Or just right? This question must remain unanswered at 
this stage, given some modifications to the law on crisis management carried out in 
recent years. 

Emphasized, however, that this process should not interfere with the changes 
of governments and law on which life goes on and develops national defense. 
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Mirosław TOKARSKI  
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie  

 
FUNKCJONOWANIE OBRONY CYWILNEJ  

W ASPEKCIE ŹRÓDEŁ PRAWA 
 
 
Uwagi wprowadzające 
W ostatnich latach coraz mniej pojawia się opracowań naukowych na temat 

obrony cywilnej kraju. Co prawda obrona cywilna w dalszym ciągu została 
utrzymana jako jeden z ustawowych rodzajów powszechnego obowiązku obrony 
kraju, jednak jej funkcjonowanie praktycznie jest coraz mniej zauważalne dla 
obywatela. Nic, przeto dziwnego, że w konsekwencji problem obrony cywilnej 
zszedł plan dalszych rozważań naukowych w sensie źródłowym. Przyczyn tego 
stanu rzeczy można upatrywać w różnych czynnikach: 1) stabilizacji politycznej  
w relacjach międzynarodowych na obszarze Europy Środkowej,

1
 2) braku realnych 

zagrożeń wojennych,
2
 3) koncentracji uwagi na niwelacji zagrożeń kryzysowych 

z pominięciem instytucji obrony cywilnej,
3
 doniosłą rolę straży pożarnej w zakresie 

niwelacji skutków zdarzeń zagrażających środowisku naturalnemu
4
 oraz 

kompetencje państwowego ratownictwa medycznego.
5
 

Należy wyraźnie podkreślić, że pomimo wymienionych czynników, w dalszym 
ciągu obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

6
 oraz aktów wykonawczych, które 

nakazują realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Ta okoliczność posłużyła za 
decydującą przesłankę do podjęcia teoretycznych rozważań w zakresie 
rozwiązania następującego problemu: Czy istniejące źródła prawa stanowią 
wystarczającą podstawę do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej? W celu 
rozwiązania wyłonionego problemu przyjęto hipotezę, w myśl, której Obowiązujące 
regulacje w wystarczającym stopniu gwarantują realizację zadań z zakresu obrony 
cywilnej. W konsekwencji przyjęto, że punktem szczegółowych rozważań będzie 
dokonanie następujących ustaleń: 1) jaki jest zakres przedmiotowy pojęcia „źródła 
prawa obrony cywilnej”, 2) jakie są aktualne krajowe źródła prawa dotyczące 
obrony cywilnej, 3) czy obrona cywilna posiada swoje odzwierciedlenie w prawie 
międzynarodowym. 

 
Pojęcie „źródła prawa dotyczące obrony cywilnej”  
W doktrynie prawa podkreślono, że pojęcie „źródło prawa”, może posiadać 

znaczenie szerokie lub znaczenie szczególne. W znaczeniu szerokim „źródła 
prawa” zostały uznane jako każdy fakt, który posiada moc prawotwórczą  
(np. ustawa, doktryna, orzeczenie organu). Natomiast w znaczeniu szczególnym 
przejęto, że „źródło prawa” stanowią czynnik wpływający na treść prawa, konkretną 

                                                           
1
 Istotnym czynnikiem w tym względzie jest związanie państw europejskich Unią Europejską. 

2
 W znacznej mierze decyduje o tym siła militarna sojuszu NATO oraz realizowanej w państwach 
europejskich polityki bezpieczeństwa międzynarodowego opartej o zasadę nieagresji. 

3
 Zob. ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590) 

4
 Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2009.12.68) 

5
 Zob. ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U.2006.191.1410) 

6
 Dz. U. z 2004, Nr 241, poz. 2416 – j.t. Wymieniona ustawa będzie powoływana w dalszej części tekstu 
jako uopoo 
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formę przekazu albo konkretny typ przekazu (np. akty podporządkowane ustawie).
7
 

Dla niniejszych rozważań przydatne jest pierwsze znaczenie – szerokie,  
co podyktowane jest faktem, że źródła prawa w życiu społecznym stanowią jeden  
z zasadniczych wyznaczników charakteryzujących system prawa krajowego. 
Decydujący w tym względzie jest, bowiem zespół powiązanych hierarchicznie  
i treściowo norm prawnych oraz instytucji prawnych obowiązujących w danym 
państwie.

8
 

Zasadniczym, zatem celem z punktu widzenia źródeł prawa było dostarczenie 
m. in. wiedzy na pytanie: Czy funkcjonowanie obrony cywilnej jest legalne z punktu 
widzenia prawa krajowego lub prawa międzynarodowego i czy źródła prawa 
powodują określone skutki prawne? Przystępując, zatem do szczegółowszych 
rozważań na temat źródeł prawa dotyczących obrony cywilnej wypada nadmienić  
a priori, że w doktrynie prawa termin „źródło prawa” najczęściej jest interpretowany 
jako „akt normatywny zawierający normy prawne obowiązujące. Z tego względu, 
mówiąc o systemie źródeł prawa w danym państwie należy mieć na uwadze 
system aktów normatywnych pochodzących od uprawnionych organów 
państwowych oraz innych podmiotów, wydanych w odpowiedniej formie oraz przy 
zachowaniu prawem określonej procedury”.

9
 W tym kontekście pojęcie „źródła 

prawa”, wiąże się z prawotwórczą działalność państwa w wyniku której powstają 
akty normatywne, uwarunkowane różnymi czynnikami: (np.: siłami politycznymi, 
interesami społecznymi, międzynarodowymi obronnymi itp.)”. W jej wyniku 
upoważnione ustawowo organa państwowe formułują w sposób wyraźny normy 
dotyczące przyszłych sytuacji, o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, tzn. mające 
zastosowanie do nieokreślonej liczby przypadków.  

Opierając się na dorobku myśli prawniczej źródła prawa dotyczące 
funkcjonowania obrony cywilnej można rozpatrywać w trzech podstawowych 
aspektach: materialnym, poznawczym i formalny.

10
 Jeśli idzie o aspekt materialny 

źródeł prawa to obejmuje on okoliczności związane z tworzeniem prawa  
w zakresie obrony cywilnej, różnego rodzaju postulaty i poglądy wypowiadane na 
szczeblu prawodawcy, a także inne czynniki, które mogą oddziaływać na kształt 
treści prawa (np. sytuacja międzynarodowa, stan bezpieczeństwa wewnątrz 
państwa itp.). Mówiąc o aspekcie poznawczych źródeł prawa należy mięć na 
uwadze dokumenty, z których można czerpać informacje na temat obowiązujących 
norm prawnych dotyczących obrony cywilnej. W Polsce zasadniczą rolę 
poznawczą pełni dziennik urzędowy – Dziennik Ustaw. Do innych ważnych 
dzienników urzędowych pełniących funkcję poznawczą i informacyjną (oraz 
będących miejscem ogłaszania aktów prawnych) należą: Monitor Polski, Dzienniki 
Urzędowe Ministrów, dzienniki urzędowe wydawane w województwie i inne.

11
 

Należy podkreślić, że tylko korzystanie z informacji dostępnej w oficjalnych 
źródłach daje pewność aktualności prawa. Jeśli idzie o aspekt formalny źródeł 
prawa, to obejmuje on formy, w jakich przejawia się prawo. Należą do nich: 
konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, oraz 
akty prawa miejscowego. Warto dodać, że w prawie istnieje wyraźna hierarchizacja 

                                                           
7
 M. Wierzbowski (red.) Prawo administracyjne, LexisNexsis, Wyd. 10, Warszawa 2011, s. 31 

8
 J. Szereniawski (red.) Ustrój Administracji Publicznej, (red.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 
1995, s. 43 

9
 A. Korybski, A. Pieniążek, Zarys prawa dla ekonomistów, MORPOL. Lublin 1998, s. 67-68 

10
 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XIII. Toruń 2011, „Dom Organizatora”, s. 91-92 

11
 Zob. ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U.2011.197.1172) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111971172
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źródeł prawa przypada Konstytucji RP, która określa podstawy ustroju 
społecznego, gospodarczego i politycznego, relacje między władzami, a także 
relację między władzą a obywatelami. Kolejne szczeble wśród źródeł prawa 
przypadają ratyfikowanym umowom, ustawom, rozporządzeniom oraz aktom 
prawa miejscowego.  

Dokonane ustalenia dotyczące źródeł prawa wskazują na ścisłe ich 
powiązanie ze strukturą i funkcjonowaniem organizacji państwowej, która bez 
względu na miejsce i czas jego jej funkcjonowania tworzy prawo w celu 
„zapewnienia ładu społecznego oraz porządku zachowań w celu zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa oraz pewności relacji społecznych”.

12
 Rozwijając 

zaprezentowaną definicję trafny wydaje się pogląd K. Wojtyczka, który termin 
„prawo” odniósł do „ogółu przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między 
podmiotami w kategorii: co przysługuje, co wolno robić na mocy obowiązujących 
przepisów?)”.

13
 Wypowiedziany pogląd autora wskazuje, że każda wypowiedź 

normatywna dotycząca funkcjonowania obrony cywilnej powinna zatem zawierać: 
a) określenie adresata normy; b) okoliczności, w których ma nastąpić nakazane 
postępowanie; c) sposoby zachowania w postaci nakazanego działania lub 
zaniechania. Na tej podstawie należy przyjąć, że prawo dotyczące obrony cywilnej 
powinno stanowić zbiór norm postępowania dla organów publicznych oraz 
społeczeństwa z uwagi na swoje doniosłe znaczenie, ponieważ powinno 
wskazywać:  

- w jaki sposób oraz w jakich okolicznościach prawodawca powinien działać 
w celu wywarcia wpływu na rzeczywistość społeczną w zakresie 
funkcjonowania obrony cywilnej? 

- jakie osoby fizyczne, organy oraz instytucje powinny realizować zadania  
z zakresu obrony cywilnej? 

- jaki powinien być sposób kontroli zgodności realizowanych zadań w celu 
uzyskania określonych skutków prawnych w zakresie obrony cywilnej?  

Mając na uwadze powyższe ustalenia dotyczące źródeł prawa dotyczących 
funkcjonowania obrony cywilnej można do analizy kolejnego terminu: „obrona 
cywilna”. Analiza obowiązujących aktów normatywnych wykazała, że legalną 
definicję „obrony cywilnej” zawiera art. 137 uopoo, według którego celem obrony 
cywilnej jest: „ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
oraz usuwaniu ich skutków”. Treść art. 137 uopoo wskazuje, zatem czas 
funkcjonowania obrony cywilnej, tj. czas wojny i czas pokoju oraz rygory prawne 
dotyczące funkcjonowania obrony cywilnej w czasie pokoju w postaci zaistnienia 
klęski żywiołowej lub zagrożenia dla środowiska. Ponadto, wymieniony przepis 
określa charakter działania obrony cywilnej w czasie pokoju, polega on nie na 
samoistnym działaniu lecz „współdziałaniu w zwalczaniu klęsk żywiołowych, 
zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.  

Jest rzeczą charakterystyczną, że w brzmieniu nadanym przez art. 137 uopoo 
zakres podmiotowy obrony cywilnej odnosi się do całej ludności, która znajduje się 
na terenie państwa. Taka interpretacja wynika z użycia przez ustawodawcę 

                                                           
12

 A. Korybski, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin 1998, 
s. 27 

13
 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. 
Zakamycze 1999, s. 20 
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terminu „ochrona ludności”, nie zaś terminu „ochrona obywateli”. W konsekwencji 
termin „obrona cywilna” w rozumieniu art. 137 uopoo odnosi się do obowiązku 
objęcia ochroną wszystkich osób przebywających na terenie kraju, bez względu na 
narodowość, obywatelstwo, płeć, wykształcenie, pochodzenie i status społeczny, 
czy jakiekolwiek inne różnice. Jedyną prawna przesłanką do nabycia prawa  
do wymienionej ochrony jest, w rozumieniu przepisu art. 137 uopoo, potrzeba  
ich ratowania, o ile są one poszkodowane w czasie działań wojennych albo 
wystąpiło zagrożenie dla środowiska w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej. 
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że przepisy ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony RP zawierają przepisy skierowane do diametralnie odmiennych 
podmiotów. O ile, bowiem przepis art. 137 uopoo ustanawia prawo do  
objęcia ochroną podmiotów poszkodowanych działaniami wojennymi, klęskami 
żywiołowymi lub zagrożeniem środowiska, o tyle inne przepisy uopoo:  
art. 4 ust. 2 pkt 4, art. 139 oraz art. 141 uopoo nakładają na pozostałych obywateli 
obowiązek realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.  

Wymieniony obowiązek wynika z przepisu art. 4 ust. 2 pkt 4 uopoo, który 
stanowi, że powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele 
polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. 
Natomiast w ramach tego powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy  
są obowiązani, m. in. do pełnienia służby w obronie cywilnej. Natomiast, przepis 
art. 139 ust. 1 uopoo definiuje zakres obowiązku obywateli w zakresie obrony 
cywilnej. Zgodnie z wymienionym przepisem polega on na: 1) odbywaniu: a) służby 
w obronie cywilnej, b) edukacji dla bezpieczeństwa; c) szkolenia w zakresie 
powszechnej samoobrony ludności; 2) wykonywaniu innych zadań przewidzianych 
w ustawie. Jednocześnie na mocy powołanego przepisu osoby podlegające 
obowiązkowi służby w obronie cywilnej mogą być zobowiązane w ramach  
tej służby do wykonywania prac niezbędnych dla potrzeb obrony cywilnej oraz  
do udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu 
ich skutków. Z kolei, przepis art. 141 ust. 1 uopoo wskazuje, że obowiązek służby 
w obronie cywilnej może mieć formę odbywaniu w czasie pokoju zasadniczej 
służby, szkolenia lub ćwiczeń, albo też pełnienia w czasie wojny czynnej służby. 

Kończąc, zatem rozważania na temat pojęcia „źródła prawa dotyczące obrony 
cywilnej” należy uznać, że dotyczą one dwóch przeciwstawnych stanów prawnych. 
Z jednej strony stanowią źródło obowiązków obywatelskich wiążących z realizacją 
zadań z zakresu obrony cywilnej. Po drugie, „pojęcie źródeł prawa dotyczące 
obrony cywilnej” stanowi źródło prawa do ochrony osób i ich mienia jeżeli 
ucierpiały lub są zagrożone w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi, 
zaistnieniem klęsk żywiołowych oraz zagrożeniem środowiska. 
 

Krajowe źródła prawa dotyczące obrony cywilnej.  
Potrzeba ścisłego określenia źródeł prawa dotyczących obrony cywilnej  

o charakterze krajowym wymaga a priori odwołania się do przepisów 
konstytucyjnych. Fundamentalny wydaje się tu być przepis art. 87 Konstytucji RP,

14
 

z którego wynika, że źródłem prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Treść powołanego 
przepisu wskazuje, że wśród źródeł prawa krajowego, dotyczących obrony cywilnej 
o charakterze krajowym funkcjonują dwa kategorie źródeł prawa. Po pierwsze, 
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źródła prawa posiadające charakter ustrojowy, do których należą unormowania 
konstytucyjne. Po drugie, źródła prawa zawarte w ustawach zwykłych, 
ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz aktach wykonawczych  
do ustawy – rozporządzeniach, które zawierają regulacje prawne o charakterze 
wykonawczym dotyczących obrony cywilnej.  

Przechodząc do aktu normatywnego, zajmującego najwyższe miejsce  
w hierarchii źródeł prawa, Konstytucji RP, należy wskazać, że sformułowań 
normatywnych dotyczących obrony cywilnej należy upatrywać w art. 5 oraz  
art. 85 Konstytucji. Zgodnie z pierwszym przepisem art. 5, Rzeczpospolita Polska 
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności, 
prawa człowieka i obywatela, bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  

Z punktu widzenia prowadzonych rozważań najistotniejsze są, zamieszczone 
w art. 5 Konstytucji, pojęcia: „bezpieczeństwo obywateli”, „ochrona środowiska” 
oraz „dziedzictwo narodowe”. Zamieszczenie wymienionych pojęć w źródle prawa 
zajmującym najwyższe miejsce wśród pozostałych źródeł prawa wskazuje,  
że powinny być one pod ochroną powszechnego prawa krajowego, w razie 
zaistnienia okoliczności powodujących ich zagrożenie. Z art. 5 Konstytucji RP 
wynika, bowiem ogólna dyrektywa, skierowana do organów państwowych 
nakazująca działanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku realizacji 
treści dyspozycji tego przepisu. Taki też pogląd został wyrażony w doktrynie 
prawa. Mianowicie, podkreślono, że art. 5 określa funkcje państwa, czyli 
zasadnicze kierunki i cele jego działania. Natomiast wymienienie tych funkcji jest 
rzeczą bardzo istotną, gdyż z nich wynikają konkretne kompetencje i zadania 
organów państwowych w ogóle, a przede wszystkim tych, które powołuje sama 
Konstytucja”.

15
 

Drugi przepis konstytucyjny art. 85 stanowi, że obowiązkiem obywatela 
polskiego jest obrona Ojczyzny. Wymieniony obowiązek jest więc, w odróżnieniu 
od obowiązku państwa wynikającego z art. 5 Konstytucji RP, korelatem powinności 
obywatela wobec własnej Ojczyzny. Na tej podstawie można założyć tezę, że art. 
85 Konstytucji RP odnosi się do realizacji obowiązków obywatelskich, których 
celem jest ochrona najwyższych wartości społecznych i publicznych w sytuacji ich 
zagrożenia. Rangę obowiązków obywatelskich podkreślił też niejednokrotnie sąd 
administracyjny. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  
w wyroku z 21.10.2005 r. wypowiedział pogląd w myśl którego: „Zgodnie  
z art. 85 Konstytucji RP obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny, 
który to obowiązek wykonywany być może w różny sposób, w tym również  
poprzez realizację zadań w ramach obrony cywilnej, o czym mowa w ustawie  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.

16
 Podobny pogląd 

wygłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20.04.2007 
roku zdaniem Sądu „obrona kraju jest obowiązkiem nie tylko sił zbrojnych, czy też 
podmiotów państwowych, ale również podmiotów prywatnych i osób fizycznych,  
a obowiązek ten wynika wprost z Konstytucji”.

17
 

W ten sposób treść art. 85 Konstytucji RP stanowi dopełnienie dyrektywy 
zawartej w art. 5 Konstytucji RP. Z jednej strony ustawodawca konstytucyjny 
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ustanawia obowiązek państwa w celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, 
strzeżenia dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska. Z drugiej strony zaś, 
wprowadza korelat konstytucyjnego obowiązku obywateli w kierunku wspierania 
przedsięwzięć państwowych celu realizacji wspólnego celu, jakim jest ochrona 
najwyższych wartości konstytucyjnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na 
dwa kolejne przepisy konstytucyjne, które wiążą się z problematyką źródeł prawa 
obrony cywilnej, a mianowicie art. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP. W myśl pierwszego 
przepisu Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym. Jak trafnie podkreślił w postanowieniu Naczelny Sąd Administracyjny  
„Z art. 2 Konstytucji RP statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego 
wywodzi się zasada zaufania do Państwa i stanowionego przez jego organy 
prawa. Zasada ta opiera się na pewności prawa rozumianej jako zespół cech 
systemowych tego prawa, zapewniających jednostce bezpieczeństwo prawne. Tak 
rozumiana pewność prawa daje zarazem jego przewidywalność, a tym samym 
pozwala obywatelom decydować o swoim postępowaniu w oparciu o znajomość 
przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, które ich 
działania mogą pociągnąć za sobą”.

18
 

Z pojęciem państwa prawnego, wskazanego w art. 2 Konstytucji RP 
koresponduje pojęcie „praworządności”. W doktrynie wyrażono pogląd, w myśl 
którego „O stanie praworządności w państwie [...] można mówić, gdy zrealizowane 
zostaną łącznie postulaty, aby obowiązujące prawo spełniało odpowiednie wymogi 
formalne i materialne oraz aby organy państwa przestrzegały postanowień 
prawa”.

19
 Opierając się na komentowanym przepisie konstytucyjnym oraz 

judykaturze należy uznać, że wszelkie źródła prawa zawierające powinności 
obywateli, zadania organów publicznych czy też konkretne formy obrony cywilnej 
muszą być osadzone w obowiązującym prawie. Natomiast, jakakolwiek dowolność 
w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej powinna być 
niedopuszczalna.  

Odnosząc się do kolejnego przepisu, art. 7 Konstytucji RP należy wskazać, że 
zawiera on dyrektywę zgodnie z którą „organy władzy publicznej powinny działać 
na podstawie i w granicach prawa”. W doktrynie wyrażono pogląd, w myśl którego: 
„konstytucyjna zasada państwa prawnego wyrażona w powołanym art. 7 nie 
odnosi się do obywateli, lecz do działań państwa i wiąże się ściśle z kwalifikacją 
prawną władczych działań organów władzy publicznej, które przejawiają się  
w formie stanowienia prawa lub w formie stosowania prawa.

20
 

Przedstawiony przepis oraz pogląd doktrynalny prowadzi do wniosku, że 
stanowienie prawa dotyczącego obrony cywilnej powinno odbywać się w sposób 
sformalizowany, perspektywiczny w oparciu o normy kompetencyjne.

21
 Ponadto,  

w procesie stanowienia prawa dotyczącego obrony cywilnej niezbędne jest 
określenie, wprost, jaki organ, o jakiej mocy prawnej i w jakim trybie może 
powoływać normy dotyczące obrony cywilnej.  

Drugim źródłem prawa w zakresie obrony cywilnej o charakterze krajowym 
jest powołana wcześniej ustawa z dnia 31 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przyjętą procedurą 
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legislacyjną ustawa zawiera fundamentalne rozwiązania prawne w zakresie 
funkcjonowania obrony cywilnej. Jest ona wynikiem kompetencji prawotwórczych 
parlamentu, który reguluje na zasadzie wyłączności sprawy przekazane  
do uregulowania w drodze materii ustawowej. Do obszaru tego należy m.in. 
nakładanie na obywateli i ich organizacje obowiązków, określanie pozycji 
ustrojowej i kompetencji organów władzy publicznej, państwowej i samorządowej  
w zakresie powszechnego obowiązku obrony.  

Odnosząc się natomiast do ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku  
o powszechnym obowiązku obrony RP należy wyjaśnić, że ustawodawca zamieścił 
w art. 1 powtórzenie przepisu art. 85 Konstytucji RP, w myśl którego obowiązkiem 
obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Następnie zaś w art. 2 ustawy zamieścił 
dyrektywę w myśl, której umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 
przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie 
innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich 
organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji 
państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych 
jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego 
obywatela w zakresie określonym w ustawach.  

W dalszych unormowaniach ustawodawca sprecyzował poszczególne rodzaje 
obowiązków obywatelskich, w tym również zamieścił przepis art. 4, z którego 
wynika exspressis verbis, że powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają 
wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia  
do wykonywania tego obowiązku. Natomiast w ramach powszechnego obowiązku 
obrony obywatele polscy są obowiązani m. in. do uczestniczenia w samoobronie 
ludności. W drodze ustawowej prawodawca uregulował także sprawy dotyczące:  
1) centralnych i terenowych organów, właściwych w zakresie obrony cywilnej oraz 
ich kompetencji; 2) kompetencji wskazanych podmiotów do tworzenia formacji 
obrony cywilnej; 3) zakresu obowiązku obywateli w zakresie obrony cywilnej oraz 
służby w formacjach obrony cywilnej. 

Mając na uwadze przedstawione regulacje normatywne w zakresie 
problematyki obrony cywilnej należy uznać, że źródła ustawowe zawarte w ustawie 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej stanową najistotniejszy fundament legislacyjny w zakresie obrony cywilnej.  

Trzecie źródło prawa dla funkcjonowania obrony cywilnej stanowią 
rozporządzenia wykonawcze organów władzy wykonawczej – Rady Ministrów  
i ministrów. Posiadają one podobnie jak i ustawa moc powszechnie 
obowiązującego źródła prawa, lecz w odróżnieniu od ustawy ich celem jest 
skonkretyzowanie poszczególnych kwestii ustawowych na podstawie delegacji 
ustawowej przez upoważnione organy administracji państwowej. Jak podniesiono 
w orzecznictwie, przepis wykonawczy może ze swej istoty jedynie „wykonywać” 
ustawę, a więc ją uzupełniać, nie może natomiast regulować materii, która nie była 
przedmiotem ustawy, traci bowiem wówczas swój wykonawczy charakter, stając 
się samodzielnym źródłem prawa i wykraczając w ten sposób poza granice 
upoważnienia ustawowego i nie mieszczą się w przedmiocie regulacji tej ustawy.

22
 

Kompetencje Rady Ministrów w zakresie obrony cywilnej formalnie 
wyznaczają zarówno normy konstytucyjne, jak i normy ustawy o powszechnym 
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obowiązku obrony. I tak, zgodnie z art. 146 ust. 4 Konstytucji RP kompetencje 
prawotwórcze Rady Ministrów w zakresie obrony cywilnej wynikają z sformułowań 
konstytucyjnych, które wskazują, że:  

- zapewnia ona wykonanie ustaw; 
- wydaje rozporządzenia; 
- koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej; 
- zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny; 
- zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa; 
- sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa 

corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej. 
Z kolei, dowodem ustawowych kompetencji Rady Ministrów do stanowienia 

źródeł prawa w zakresie obrony cywilnej, są następujące sformułowania uopoo:  
- Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin, jak również zasady i tryb kierowania oraz 
koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej (art. 17 ust. 8); 

- Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, liczbę osób, które mogą 
być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej, 
zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby  
w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (art. 57 
ust. 1); 

- Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, jednostki 
organizacyjne obrony cywilnej, w których w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny czynna służba jest pełniona bezterminowo, biorąc pod 
uwagę jednostki, do których zadań należy wykrywanie zagrożeń, 
alarmowanie i prowadzenie akcji ratunkowych (art. 149 ust. 2).. 

Status Rady Ministrów w zakresie stanowienia źródeł prawa został wyraźnie 
wielokrotnie podkreślony w doktrynie prawa. Między innymi wypowiedziano pogląd, 
iż „do kompetencji Rady Ministrów należą sprawy polityki wewnętrznej 
niezastrzeżone dla innych organów państwowych. Z tego powodu niedopuszczalne 
jest powierzenie tej kategorii spraw innemu organowi bez przyzwolenia Konstytucji, 
pomimo, że istnieje wielość organów władzy wykonawczej, które podejmują 
działania publiczne, składające się na funkcję wykonawczą państwa.

23
 Wskazana 

rola i pozycja Rady Ministrów w zakresie obrony cywilnej przez ustawodawcę 
spowodowały, że jej rola w zakresie źródeł prawa jest doniosła. Dowodem są 
wydane przez nią następujące akty normatywne dotyczące obrony cywilnej:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie 
stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie 
cywilnej;

24
 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;

25
 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie 
powszechnej samoobrony ludności;

26
 

                                                           
23

 A. Herzog, W kwestii zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o prokuraturze, Państwo i Prawo, 
10/11/108, s. 115. Teza 2 

24
 Dz.U.2005.60.519 

25
 Dz.U.2002.96.850 



129 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad 
zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób 
powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk 
żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska;

27
 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie 
przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub 
równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom 
odbywającym służbę w obronie cywilnej;

28
 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 
umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej;

29
 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie 
właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie  
i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę  
w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

30
 

W tej samej grupie źródeł prawa, co rozporządzenia Rady Ministrów znajdują 
się także rozporządzenia dotyczące obrony cywilnej, wydane przez 
poszczególnych ministrów. Ranga mocy obowiązujące źródeł prawa wydanych 
przez ministrów w zakresie obrony cywilnej płynie stąd, że minister podobnie jak  
i Prezes Rady Ministrów występuje w podwójnej roli: jako członek kolegialnego 
organu administracji publicznej oraz jako samodzielny naczelny organ administracji 
publicznej, powołany do kierowania określonym działem administracji. W myśl, 
bowiem art. 149 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP ministrowie kierują określonymi 
działami administracji rządowej oraz jako kierujący działem administracji rządowej 
wydają rozporządzenia. Z kolei, przykładem umocowania kompetencji ministrów  
w zakresie prawotwórczym w odniesieniu do obrony cywilnej są następujące 
sformułowania ustawowe:  

- art. 18 ust. 3, „Ministrowie organizują wykonywanie zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony przez podległe ministerstwa, 
podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz 
przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi”;  

- art. 138 ust. 3 „Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, 
ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie 
(prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając  
w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich 
przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną”; 

- art. 143 ust. 5, „Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, kategorie żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do 
służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta 
uzupełnień, z uwzględnieniem celu powołania do służby w obronie cywilnej 
oraz zadań, jakie mają tam wykonywać”; 

- art. 161 ust. 2, „Ministrowie właściwy do spraw wewnętrznych oraz 
właściwy do spraw zdrowia określają, w drodze rozporządzenia, zasady 
korzystania ze świadczeń oraz zakres i tryb ich udzielania. 
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Należy zwrócić uwagę, że poza organami upoważnionymi do wydawania 
przepisów w zakresie obrony cywilnej, kompetencji takich nie posiadają żadne inne 
organy publiczne. Natomiast organy posiadające takie kompetencje nie mogą 
przekazać swoich kompetencji prawotwórczych do wydania aktu normatywnego 
innemu organowi. Taka zasada w zakresie tworzenia prawa wynika z faktu, że 
uprawnienie do nałożenia na określony podmiot prawny obowiązku w zakresie 
obrony cywilnej musi wynikać albo wprost z ustawy, albo z przepisu 
rozporządzenia wydanego na podstawie i w granicach ustawowego 
upoważnienia.

31
 

Opierając się na normach kompetencyjnych przyznanych przez ustawodawcę 
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, poszczególni ministrowie wydali 
następujące rozporządzenia w sprawie obrony cywilnej. Należą do nich:  

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 roku 
w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie  
do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta 
uzupełnień;

32
 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

z dnia  
5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;

33
 

- Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 roku  
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;

34
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 
z dnia 28 sierpnia 2009 roku 

w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
35

 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

) 
z dnia 10 stycznia 2012 

roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;
36

 
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki

 
z dnia 16 lipca 2009 roku  

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;
37

 
- Rozporządzenie Ministra Finansów

 
z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie 

utworzenia formacji obrony cywilnej;
38

 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 roku 

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;
39

 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 października 

2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;
40

 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki

 
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

utworzenia formacji obrony cywilnej;
41

 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska

 
z dnia 18 września 2007 r. w sprawie 

utworzenia formacji obrony cywilnej;
42

 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

utworzenia formacji obrony cywilnej;
43
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej;

44
 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi 
(miejskimi).

45
 

Wypada wspomnieć, że istotne znaczenie z punktu widzenia źródeł prawa  
w odniesieniu do obrony cywilnej mają także zarządzenia: Zarządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków 

przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej  
w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych,

46
 a także Zarządzenie 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak  
w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm 
umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie 
cywilnej.

47
 

Wymienione zarządzenia nie stanowią jednak zgodnie z art. 87 Konstytucji 
źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującym. Ich charakter prawny 
został określony przez doktrynę prawa jako akty kierownictwa wewnętrznego. Są 
to, zatem akty samoistne naczelnych organów administracji publicznej, które mogą 
funkcjonować w ramach zamkniętej struktury danego resortu. Zwłaszcza zaś 
powinny stanowić podstawę do wydawania poleceń służbowych w kwestiach 
dotyczących regulowanej zarządzeniem materii. Stanowią one dopełnienie 
ustawowych źródeł prawa dotyczących funkcjonowania obrony cywilnej.  
 

Źródła prawa dotyczące obrony cywilnej o charakterze 
międzynarodowym 

Już pobieżna analiza różnego rodzaju aktów normatywnych dotyczących 
powszechnego obowiązku obrony kraju dostarczyła wiedzy do przyjęcia tezę, że 
funkcjonowanie obrony cywilnej opiera się nie tylko na normach krajowych, ale 
także i na normach międzynarodowych. Argumentem dla przyjętej tezy jest 
Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku, 
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z dnia 8 czerwca 
1977r.

48
 W związku z przywołanym protokołem powstało pytanie, czy źródła prawa 

międzynarodowego dotyczące obrony cywilnej posiadają taka samą moc, jak 
źródła krajowe?  

Udzielenie odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie wymagało oparcia 
analizy o normy konstytucyjne, orzecznictwo jak i stan doktryny. Przeprowadzona 
wstępie analiza norm konstytucyjnych wykazała, że dla ustalenia mocy prawnej 
źródeł prawa międzynarodowego, fundamentalne znaczenia ma powoływany już 
wcześnie przepis konstytucyjny art. 87 oraz przepis art. 91. Jak wyjaśniono  
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w rozdziale poprzednim, zgodnie z art. 87 Konstytucji, źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
rozporządzenia oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. Natomiast przepis 
art. 91 określa warunki skuteczności źródeł prawa o charakterze 
międzynarodowym. Wnika z niego, że dopiero ratyfikowana umowa 
międzynarodowa, ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowi część krajowego porządku prawnego i może być bezpośrednio stosowana 
chyba, że jej stosowanie było uzależnione od wydania ustawy.  

W odniesieniu do źródeł prawa międzynarodowego obowiązuje, zatem 
specyficzny sposób przyjęcia umowy międzynarodowej. Jeżeli norma 
międzynarodowa zobowiązuje państwo-stronę do wprowadzenia zmian w prawie 
krajowym, to wprowadzenie tej normy następuje po zmianach prawa krajowego.  
Z tą też chwilą norma międzynarodowa staje się obowiązująca. Jeżeli natomiast 
norma prawa międzynarodowego sama stanowi źródło prawa i obowiązków oraz 
nadaje się do bezpośredniego stosowania w ramach wewnętrznego systemu 
prawnego państwa-strony związanej umową międzynarodowej, to norma taka jest 
obowiązująca po ratyfikacji umowy międzynarodowej. Z punktu widzenia legislacji 
krajowej ratyfikacja oznacza oświadczenie złożone przez upoważniony na mocy 
ustawodawstwa krajowego organ państwa, że państwo to uważa daną umowę za 
ostatecznie wiążącą dla siebie.  

Przedstawiony tryb przyjęcia umowy międzynarodowej do krajowego systemu 
prawnego był zastosowany w odniesieniu do I Protokołu dodatkowego  
do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku, dotyczącego ochrony  
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Zgodnie z obowiązującą zasadą 
został on ratyfikowany w dniu 19 września 1991 roku przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę.

49
 Włączenie w ten sposób umowy prawa 

międzynarodowego w postaci I Protokołu dodatkowego do krajowego porządku 
prawnego było w istocie rzeczy recepcją istniejącego prawa międzynarodowego.  

Wracając, na chwilę do przepisu art. 87 Konstytucji RP wypada, zatem 
wyraźnie podkreślić, że ustawodawca konstytucyjny nie kategoryzuje pod 
względem mocy ustaw i umów międzynarodowych. Każde z wymienionych źródeł 
prawa posiada taką samą moc prawną. Podobny pogląd został wyrażony  
w orzecznictwie. Mianowicie, że „już pod rządami Konstytucji z 1952 roku 
ukształtowała się koncepcja monistycznego porządku prawnego, gdzie umowy 
międzynarodowe stanowią część polskiego porządku prawnego. Zgodnie, bowiem 
z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, ustawodawca ustanawiając katalog źródeł prawa 
przyjął, że źródłem prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz że 
stanowią one część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, 
chyba, że ich stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”.

50
 Z kolei,  

w doktrynie wyrażono pogląd, w myśl którego prawo międzynarodowe pod 
względem formalnym, jest wyrazem procesu legislacyjnego, który doprowadził do 
powstania norm prawnych obowiązujących w społeczności międzynarodowej.

51
 

Przytoczona regulacja konstytucyjna dotycząca źródeł prawa 
międzynarodowego oraz poglądy doktryny i orzecznictwa wskazują, że I Protokół 
dodatkowy ma charakter typowego źródła prawa międzynarodowego wyrażonego 
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w formie umowy międzynarodowej. Należy przy tym wyjaśnić, że zgodnie  
z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

52
 

oraz art. 2 ust. 1 pkt Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969r.
53

 
za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) 
przynajmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego, uregulowane przez  
to prawo i wywołujące skutki w sferze tego prawa, niezależnie od tego czy jest ono 
ujęte w jednym, czy w większej liczbie dokumentów i bez względu na jego nazwę.  

W doktrynie zwrócono uwagę, że w zasadzie w obrębie stosunków 
międzynarodowych pożądany jest stan, w którym dochodzi do interferencji obu 
źródeł prawnych, tj. prawa międzynarodowego oraz prawa krajowego. Chodzi o to, 
że w praktyce mogą występować rozbieżność, co do regulacji krajowych  
i międzynarodowych. Przykładowo, w przypadku omawianej obrony cywilnej,  
jej funkcjonowanie może mieć swoje umocowanie w prawie międzynarodowym, ale 
nie być przedmiotem regulacji krajowych. Z tego względu pozytywnie należy 
ocenić wyrażony w doktrynie prawa pogląd, w myśl którego wśród zasad 
prawidłowej legislacji, wypływających z zasady demokratycznego państwa 
prawnego, w ramach stosunków międzynarodowych objętych ratyfikacją, powinna 
również funkcjonować zasada integralności przepisów międzynarodowych  
z przepisami obowiązującymi w porządku prawnym państwa.

54
 

Omawiając źródła prawa o charakterze międzynarodowym, dotyczącym 
obrony cywilnej należy wskazać na istotne różnice, które występują w procesie 
stanowienia norm międzynarodowych oraz norm krajowych. Otóż wyznacznikami  
w tej mierze są: zakres podmiotowy adresatów norm, sposób tworzenia norm 
międzynarodowych, zakres czasowy, jak i zakres terytorialny.  

O podmiotowym zakresie źródeł międzynarodowych decyduje ilość 
związanych nim podmiotów. W praktyce źródłem prawa międzynarodowego 
występują umowy o charakterze bilateralnym (pomiędzy dwoma państwami), albo 
charakterze multilateralnym (pomiędzy wieloma państwami), jak to jest  
w przypadku I Protokołu dodatkowego. Jednocześnie, co należy wskazać, 
adresatem norm międzynarodowych są poszczególne państwa. Natomiast  
w przypadku norm krajowych ich adresatem będą jedynie instytucje funkcjonujące 
w obszarze danego państwa organy publiczne oraz przebywające tam  
podmioty. W odniesieniu do umów międzynarodowych, podmiotami porządku 
międzynarodowego mogą być jedynie państwa będące jednostkami suwerennymi. 
Tylko, bowiem państwo suwerenne dysponuje zdolnością prawnomiędzynarodową 
do tego, aby być nabywać prawa i zaciągać zobowiązania poprzez własne 
działanie wynikające z prawa międzynarodowego. Dla podmiotowości 
międzynarodowej jest, zatem nie tylko zdolność traktatowa, która polega na 
możności bycia stroną umów międzynarodowych, ale także zdolność do 
kształtowania treści tych umów. 

Z punktu widzenia obowiązywania I Protokołu Dodatkowego istotne są dwie 
regulacje, dotyczące zakresu temporalnego (czasowego) oraz przestrzennego. 
Zakres czasowy stosowania norm I Protokołu dodatkowego wyznacza art. 3 pkt  
a w zb. z art. 1 tego Protokołu. W myśl wymienionego przepisu początek 
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stosowania przepisów dotyczących obrony cywilnej następuje z chwilą faktycznego 
rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt b, stosowanie 
przepisów I Protokołu w zakresie obrony cywilnej ustaje z chwilą całkowitego 
zakończenia działań zbrojnych. Natomiast, na terenie okupowanym z chwilą 
zakończenia okupacji.  

Jeśli idzie o zakres przestrzenny (terytorialny) stosowania norm I Protokołu 
dodatkowego, to według przepis art. 3 pkt b protokołu mają one zastosowanie  
do całego terytorium, na którym istnieje konflikt lub okupowanego terytorium.  
W brzmieniu, zatem przywołanego przepisu teren stosowania norm omawianego 
protokołu nie będzie zawsze pokrywał się z terytorium należącym do państw 
uczestniczących w konflikcie. Niekiedy będzie obejmował całe terytorium państwa, 
jego część albo też terytorium kilku państw zaangażowanych w konflikt zbrojny. 
Taka też zasada terytorialnego stosowania norm I Protokołu dodatkowego 
obowiązuje do klęsk żywiołowych. 

Omawiając źródła prawa międzynarodowego w zakresie obrony cywilnej 
wypada zatrzymać się jeszcze nad jedna kwestią, a mianowicie treścią definicji 
„obrona cywilna” w rozumieniu I Protokołu dodatkowego. Kwestia ta jest o tyle 
istotna, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o z dnia 12 kwietnia 2000r. o umowach 
międzynarodowych związanie umową międzynarodową obejmuje wszelkie 
czynności przewidziane w prawie międzynarodowym, w wyniku, których 
Rzeczpospolita Polska staje się stroną tej umowy. Otóż w brzmieniu nadanym 
przez art. 61 pkt a I Protokołu dodatkowego celem obrony cywilnej jest 
„wypełnianie zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej 
przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 
żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie 
warunków koniecznych do przetrwania”. Po drugie, obrona cywilna oznacza 
obowiązek realizacji zadań związanych z ochroną ludności cywilnej. Do tej 
kategorii zadaniowej należą: 1) służba ostrzegawcza; 2) ewakuacja;  
3) przygotowanie i organizowanie schronów; 4) obsługa środków zaciemnienia;  
5) ratownictwo; 6) służba medyczna, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę 
religijną; 7) walka z pożarami; 8) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 
9) odkażanie i inne podobne działania ochronne; 10) dostarczanie doraźnych 
pomieszczeń i zaopatrzenia; 11) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania 
porządku w strefach dotkniętych klęskami; 12) doraźne przywrócenie działania 
niezbędnych służb użyteczności publicznej; 13) doraźne grzebanie zmarłych; 
14) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania.  

 Porównanie treści definicji „obrona cywilna” wynikającej z art. 61 pkt  
a I Protokołu dodatkowego z treścią terminu „obrona cywilna” zawartego w art. 137 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony kraju w obrona cywilna prowadzi do 
wzniosu, że w obu przypadkach mamy do czynienia z takim samym celem 
ochrony. Jednakże przepis art. 61 pkt a I Protokołu dodatkowego jest bardziej 
rozbudowany w stosunku do regulacji krajowej, jeżeli idzie o zakres zadaniowy 
obrony cywilnej. W tym przypadku przepis międzynarodowy jest bardziej 
uniwersalny w odróżnieniu do przepisu krajowego, ponieważ nie ogranicza zadań 
obrony cywilnej do ścisłego katalogu przedmiotowego. 

 Przedstawiona konstrukcja przepisu międzynarodowego wydaje się być 
słuszna, gdyż posiada charakter dyrektywy skierowanej do państw-sygnatariuszy 
konwencji. Z jej treści, bowiem wynika normatywny wzorzec zadań, które mogą być 
realizowane przez formacje obrony cywilnej i służby państwowe lub podmioty 
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niebędące Stronami konwencji – o ile zamierzają stosować normy protokołu. 
Biorąc za podstawę zalecenie dyrektywne, wynikające z art. 61 pkt a I Protokołu 
dodatkowego państwa-sygnatariusze konwencji poszczególne państwa mają 
możliwość tworzenia własnych systemów norm, adekwatnych do potrzeb 
krajowych, a jednocześnie będących w zgodzie z wzorcem międzynarodowym 
zawartym w omawianym protokole.  

 
Podsumowanie 
Przeprowadzona analiz i ocena aktów normatywnych krajowych, 

międzynarodowych, literatury przedmiotu oraz orzecznictwa na temat 
funkcjonowania obrony cywilnej w aspekcie źródeł prawa pozwalają ostatecznie 
przyjąć, że został rozwiązany na wstępie problem: Czy istniejące źródła prawa 
stanowią wystarczającą podstawę do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej? 
Dokonane ustalenia wskazują, że istniejące źródła prawa stanowią wystarczającą 
podstawę do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej. Ponadto, pozwoliły 
uzyskać ogólną konkluzję: wykazane źródła prawa dotyczące funkcjonowania 
obrony cywilnej zabezpieczają działania organów administracji publicznej oraz 
obywateli pod względem prawnym w tak specyficznej sferze społecznej, jaką jest 
obrona cywilna.  

Jednocześnie dokonane ustalenia na podstawie źródeł prawa krajowego, 
międzynarodowego oraz literatury przedmiotu, dotyczące obrony cywilnej, 
posłużyły do sprecyzowania następujących wniosków:  

- Źródła prawa jako czynnik fundamentalny dla prawidłowej realizacji zadań 
z zakresu obrony cywilnej nie powinien budzić większych kontrowersji. Jak 
dowiedziono, obrona cywilna ma ugruntowaną pozycję w świetle 
ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego. Wyrazem tego jest 
usytuowanie norm dotyczących obrony cywilnej w aktach normatywnych 
najwyższej rangi: Konstytucji RP, ustawach, rozporządzeniach oraz  
I Protokole do Konwencji genewskiej. W ten sposób istnieje, od stronty 
źródeł prawa, gwarancja realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony 
cywilnej przez różne podmioty: organy publiczne, instytucje nie mające 
charakteru publicznego oraz osoby fizyczne.  

- Doniosłą gwarancję realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej stanowią 
źródła prawa o charakterze międzynarodowym zawarte w I Protokole 
dodatkowym do Konwencji genewskich z 1949 r. Wymieniony Protokół, 
jako część prawa międzynarodowego, stanowi ogół normatywnych 
powiązań między państwami oraz ich organizacjami w ramach 
społeczności międzynarodowej. W tym sensie I Protokół dodatkowy ma 
charakter wzajemnych zobowiązań, które wynikają z zawartego pomiędzy 
państwami porozumienia. Jest rzeczą charakterystyczną, że normy 
protokołu nie mogą być naruszane w związku z obowiązującą w prawie 
międzynarodowym zasadą pacta sund serwanda – zawartych umów 
należy dochowywać. Co więcej, normy I Protokołu dodatkowego  
w zakresie obrony cywilnej mogą być również realizowane przez państwa, 
które nie są stroną wymienionych konwencji.  
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- Z jednej strony źródła prawa zawierają regulacje prawne dotyczące  
prawa do objęcia ochroną osób i różnego rodzaju mienia w związku  
z toczącymi się działaniami wojennymi oraz zagrożeniem wynikającym  
z klęsk żywiołowych oraz zagrożeniem środowiska. Z drugiej strony źródła 
prawa wskazują zakres obowiązków, do jakich zobowiązani są obywatel 
oraz organy publiczne na okoliczność wystąpieniem wymienionych wyżej 
zagrożeń.  

 
Streszczenie 
Waga instytucji obrony cywilnej spowodowała, że znalazła ona swoje 

odzwierciedlenie zarówno w przepisach krajowych, jak i przepisach 
międzynarodowych. W istocie rzeczy chodzi o to, że obrona cywilna stanowi jedno 
z ogniw powszechnego obowiązku obrony państwa, które przewidziane jest do 
ochrony istotnych wartości społecznych i publicznych w sytuacji ich zagrożenia.  
Z tego względu przepisy prawa stanowią normatywną konstrukcję określającą 
procedurę wykorzystania obrony cywilnej, jej podmiot i przedmiot, okoliczności,  
w których może być ona wykorzystana oraz organy kierujące obroną cywilną. 

 
Summary 
The importance of civil defence institutions resulted in representing them both 

in domestic and international regulations. In effect, this means that civil defence 
constitutes one of the components of the universal duty to defend one's country  
in case of threat. For this reason, law provides a normative framework which 
defines the procedure for civil defence operations, its subject, object, and 
circumstances which permit its employment, as well as authorities in charge of its 
operations.  
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Tomasz STANISZEWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POLSKI W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ 
KULTUROWYCH PRZEZ RUCH NOWEJ ERY – NEW AGE MOVEMENT 

 
 

Współczesny człowiek, Polak, żyjący w społeczeństwie zjednoczonej Europy 
XXI wieku, w sposób czasem nieświadomy staje się uczestnikiem wielu 
różnorodnych procesów, tworzących ponowoczesną kulturę informacyjno-
globalizacyjną. Należą do nich między innymi: postęp, niepowstrzymany przepływ 
wiadomości, rozwój najnowszych technologii, ułatwiających codzienną 
egzystencję. Jako uczestnik wspólnoty ludzkiej poprzez własną twórczość wciąż 
pragnie udoskonalać wszystko, co go otacza. Dąży do łatwego sposobu istnienia, 
kosztem drugich, nie zważając na obecność tych słabych, którzy stanowią 
przeszkodę lub uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów. Wysoką ceną 
takiego pojmowania rzeczywistości jest cierpienie osób starszych – odrzuconych  
i samotnych z powodu choroby lub niepełnosprawności, zabójstwa dzieci 
nienarodzonych – niewinnych istot, które nie zdążyły przyjść ten świat; 
osamotnienie, bieda, poczucie klęski. Tworzy się obraz istoty ludzkiej, 
zafascynowanej osiągnięciami naukowymi i wzrostem dobrobytu, skazanej na 
życie w perspektywie nieobecności Boga i wartości wyższych. W to miejsce 
proponuje się wegetację bez wyższego sensu, przepełnioną zwątpieniem, wymiar 
zawierający odwrócone rozumienie pojęć dobra i zła, w którym wolno odbierać 
życie, promować kult hedonizmu i przemocy, legalizować eutanazję, akceptować 
małżeństwa osób tej samej płci, z towarzyszącą temu fascynacją ideologią gender

1
 

Czynnym uczestnikiem wspomnianych wyżej, niektórych procesów 
niszczących od podstaw codzienną egzystencję stała się i Polska, przyjmując 
bezkrytycznie niektóre wzorce kulturowe z Zachodu, szczególnie Stanów 
Zjednoczonych. Polak staje się często odbiorcą kultury niskiej, popularnej, 
skomercjalizowanej, wykorzystującej przemoc, zbrodnię, zło jako atrybuty pozornej 
potęgi i wywyższenia nad innych. Gubi własną tożsamość, traci poczucie wartości, 

                                                           
1
  Czytelne stanowisko, dotyczące tego zagadnienia, zajął Episkopat Polski w Liście Pasterskim  
na Niedzielę Świętej Rodziny w 2014 roku; gdzie w sposób odważny i bezkompromisowy ukazano  
tę ideologię jako czynnik niszczący szczęście i jedność polskich rodzin, dążących do spokoju  
i bezpieczeństwa. Jak czytamy w treści Listu: Ideologia gender stanowi efekt trwających od 
dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, 
promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje 
zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. 
Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć 
kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań 
biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest 
mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne 
samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo 
zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach  
o charakterze homoseksualnym. Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej 
głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego 
życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić 
zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. 
Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako 
wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej. 
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obce stają się tradycyjne wartości dobra, piękna i prawdy.
2
 Staje się w ten sposób 

oddany działaniu wielu zagrożeń, także kulturowych, mających wpływ na 
bezpieczeństwo wewnętrzne – co przejawia się w kryzysie rodziny, modnej 
niewierności, nienawiści, braku szacunku dla innych i ich poniżaniu. Nigdy jeszcze 
ludzie w tylu krajach świata – nawet wykształceni i zdawałoby się wyrafinowani pod 
względem intelektualnym – tak bezradnie nie szamotali się w wirze sprzecznych, 
wywołujących dezorientację, kakafonicznych idei. Tyle jest kolidujących ze sobą 
wizji, że chwieją się w posadach wszystkie nasze dotychczasowe wyobrażenia  
o świecie. Każdy dzień przynosi jaką nową modę, odkrycie naukowe, religię, nowy 
ruch lub manifest. Naszą świadomość bezustannie przenikają krzyżujące się 
prądy: raz jest to kult natury, innym razem parapsychologia, to znowu medycyna 
holistyczna albo socjobiologia, anarchizm, strukturalizm, neomarksizm, nowa 
fizyka, mistycyzm Wschodu, technofilia, technofobia i tysiące innych – a każda  
z tych mód ma swych uczonych kapłanów lub dziesięciominutowych guru.

3
  

Zagrożenia kulturowe w swojej różnorodności wciąż są tematem 
niewystarczająco opracowanym w literaturze przedmiotu. Jednym z pionierów 
badań nad tym zagadnieniem jest Jan Czaja, który wśród najważniejszych 
wymienia: globalizację, regionalizację, transformację Polski po 1989 i postępującą 
modernizację, ruchy migracyjne, a także: kryzys państwa narodowego  
i przeniesienie go na kulturę, uniformizację treści przekazywanych przez media, 
wzrost ekspansji kultury masowej, wzrost dezorientacji i kryzys wartości 
związanych z ekspansją kultury masowej, przyspieszenie procesu rozkładu 
tradycyjnych więzi międzyludzkich.

4
 Dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 

kultura narodowa i powiązane z nią – religia chrześcijańska, tradycja, duchowe 
dziedzictwo są jednymi z najważniejszych fundamentów

5
 – kiedy ich zabraknie – 

może nastąpić zgubny w skutkach – już się rozpoczynający kryzys 
człowieczeństwa, którego jedną z konsekwencji jest cywilizacja śmierci, o której  
w swoim nauczaniu przypominał Jan Paweł II.  

Pośród wielu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, w kontekście rozważań 
artykułu jednym z bardziej istotnych jest stanowisko prof. Ryszarda Zięby, według 
którego każde państwo w trosce o własne bezpieczeństwo narodowe ustala zbiór 
wartości wewnętrznych, które jego zdaniem powinny być chronione przed 
zagrożeniami, i przyjmuje odpowiedni do nich zespół środków, zabezpieczających 
owe wartości przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

6
 Szczególnie zagrożonymi 

                                                           
2
  Okultyzm New Age, który zamazuje różne porządki (także na gruncie profesjonalizmu, gdzie 
astrologom przyznaje się status zawodowości, a buddystom- automatycznie- status psychologów), 
w sytuacji gwałtownych przemian związanych także z wielkim biznesem – może być zagrożeniem 
kulturowym i cywilizacyjnym. Brak reakcji na tego rodzaju oczywiste zagrożenie, które dotyka wiary 
chrześcijańskiej, tożsamości narodowej, prawdomówności w kulturze czy szerzenia się pseudonauki 
w nauce i w medycynie (z bardzo słabym oddźwiękiem w postaci „reakcji obronnej” ze strony 
naukowców i lekarzy), może sprzyjać stopniowej i – nie bardzo dostrzegalnej dla powierzchownego 
obserwatora, np. socjologa – destrukcji naszej tożsamości religijno-kulturowo-narodowej, H. Karaś, 
Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce. Warszawa 1999, s. 8 

3
  A. Toffler, Trzecia fala, tł. E. Wojdyłło. Warszawa 1986, s. 340 

4
  J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków 2008, s. 54-60 

5
  Jak czytamy na kartach opracowania Antoniny Kłoskowskiej: Kultura narodowa to szeroki i złożony 
układ sposobów działania, norm, wartości i symboli, wierzeń, wiedzy i dzieł symbolicznych, który 
przez jakąś zbiorowość społeczną uważany jest za własny, wyrosły z jej tradycji i historycznych 
doświadczeń, oraz obowiązujący w jej obrębie, A. Kłoskowska, Kultura narodowa, (w:) Encyklopedia 
kultury polskiej XX wieku, pod red. A. Kłoskowskiej. Wrocław 1991, s. 51 

6
  R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX 
wieku. Warszawa 1997, s.11 
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są takie wartości kulturowe – jak: język, religia, zwyczaje, tradycje historyczne, 
literatura, filozofia, ideologia. Wchodzą one w skład bezpieczeństwa kulturowego, 
będąc zarazem ważnymi podstawami bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 
jest New Age Movement, Ruch Nowej Ery, przenikający do światopoglądu, sfery 
myślowej i intelektualnej naszego społeczeństwa. Tworzony w środowiskach 
niekiedy elitarnych,

7
 sprzeciwiających się tradycji chrześcijańskiej, swoim 

zasięgiem obejmuje coraz szersze warstwy, przede wszystkim ma wpływ na dzieci 
i młodzież. Dlaczego cieszy się taką popularnością? Z jednej strony, w obliczu 
kryzysu wartości dotychczasowych, uznawanych niesłusznie za przestarzałe, 
będące synonimem zacofania – jest czymś pozornie nowym, innym, bardziej 
atrakcyjnym – z drugiej strony – proponuje człowiekowi fałszywie rozumianą 
wolność – jako możliwość bezkrytycznego wyboru pomiędzy dobrem i złem. 
Przyczynia się do erozji i osłabienia kultury obyczajowej.

8
 bardzo istotnej  

w tworzeniu pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. Do zwolenników Ruchu 
należy głównie młodzież wrażliwa uczuciowo, o rozbudzonych potrzebach 
intelektualnych. Szczególnie atrakcyjnymi są tu zasady całkowitej wolności  
w dochodzeniu do wewnętrznej prawdy. Stąd też ich fałszywa często duchowość 
przybiera rozmaite formy: są tu wyznawcy wschodnich kultów religijnych, osoby 
praktykujące okultyzm, a także zwolennicy nowoczesnych form życia.  
Do popularności treści nurtu Nowej Ery przyczyniają się także media, poprzez 
niszczącą działalność, przejawiającą się między innymi w synkretyzmie 
obyczajowym; konsumpcjonizmie, pragmatyzmie i hedonizmie; dominującej 
bylejakości we wszystkich sferach zachowania; nasileniu zachowań 
patologicznych. W obliczu postępującego kryzysu współczesnej duchowości – 
Ruch Nowej Ery w założeniu swoich wyznawców miał przynieść jej odnowienie, 
inne spojrzenie na człowieka i świat – w rozumieniu holistycznym – jako stanu 
jedności i wzajemnego przenikania się makro i mikrokosmosu. Światopoglądowe 
poszukiwania innej wizji transcendencji określa się czasem nazwą kultury 
ezoterycznej, przeciwstawiającej się dziedziczonej i zastanej tradycji. Do jej 
podstawowych założeń należy stwierdzenie, że natura jest żywą istotą, sprzężoną 

                                                           
7
  Podstawowy model myśli New Age można odnaleźć w ezoteryczno-teozoficznej tradycji, 
powszechnie akceptowanej w europejskich kołach intelektualnych w osiemnastym i dziewiętnastym 
wieku. Szczególnie silny był on w przypadku masonerii, spirytualizmu, okultyzmu i teozofii, które 
podzielały elementy kultury ezoterycznej. Według tego spojrzenia na rzeczywistość światy widzialne  
i niewidzialne są powiązane serią odpowiedniości, analogii i wpływów pomiędzy mikrokosmosem  
i makrokosmosem, między metalami a planetami, między planetami i różnymi częściami ludzkiego 
ciała, między widzialnym kosmosem a niewidzialną sferą rzeczywistości, Jezus Chrystus dawcą  
wody żywej – chrześcijańska refleksja na temat New Age, Papieska Rada do spraw dialogu 
międzyreligijnego, Papieska Rada Kultury. Kraków 2003, s. 38-39 

8
  Jak pisze Janusz Gajda: Przez treść (istotę) kultury obyczajowej należy rozumieć obszerną  
i zróżnicowaną sferę zachowań ludzkich (zwyczajów, obyczajów, obrzędów, ceremonii, rytuałów, 
norm i wzorów), związanych zarówno z sacrum (modele świętowania i formy ludyczno-rozrywkowe), 
jak i z profanum (codzienność, praca). Całą sferę potrzeb i doznań człowieka, uwarunkowanych 
kulturą materialną, kulturą społeczną i kulturą duchową; preferowanymi systemami i typami kultury, 
jako utrwalone tradycją dziedzictwo przekazywane następnym pokoleniom, jako proces podlegający 
ciągłym przemianom, uwarunkowanym egzystencją i poziomem kultury, odnoszonej do pełnionych 
przez człowieka ról społecznych i wyznawanych norm i wzorów; proces powodujący obumieranie 
starej i kształtowanie się nowej obyczajowości. Tak rozumiana obyczajowość jest istotnym 
składnikiem całościowo pojmowanej kultury- kultury globalnej, przede wszystkim kultury społecznej,  
a następnie kultury duchowej i kultury materialnej; kultury globalnej w sensie uniwersalnego 
charakteru, ponieważ ma ona miejsce we wszystkich epokach i całym obszarze życia człowieka, 
J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku. Kraków 2009, s. 21 
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więziami sympatii i antypatii, ożywianą przez ukrytą światłość i płomień, które 
człowiek stara się kontrolować. On sam, dzięki wyobraźni, która jest narzędziem 
ducha, może nawiązywać kontakty ze światem wyższym lub niższym, w czym 
pomagają mu różni pośrednicy (aniołowie, duchy, demony) lub odpowiednie 
rytuały. Istota ludzka może wkroczyć na ścieżkę przemiany, która wprowadzi  
w tajemnice Boga, kosmosu i własnej istoty, i pozwoli osiągnąć wyższą wiedzę, 
utożsamianą ze zbawieniem. W kontekście bezpieczeństwa personalnego 
uwidaczniają się tu pierwsze zagrożenia, związane z mechanizmami manipulacji 
ludzką świadomością. W dążeniu do jej rozszerzenia stosuje się techniki 
psychologii transpersonalnej i próbuje się wywołać stany „mistyczne”. Szuka się 
wrażeń ekstremalnych przez powtórne przeżycie procesu narodzin, docieranie do 
granicy życia i śmierci. Wszystko to służyć ma doprowadzeniu do zmienionego 
stanu świadomości i innego sposobu zachowania się w relacjach z drugim 
człowiekiem. Dla bezpieczeństwa wewnętrznego mechanizmy manipulacji ludzkim 
umysłem mają istotne znaczenie, ponieważ zaciera się tu granica pomiędzy 
dobrem i złem, prawdą i kłamstwem. Dotyczy to młodego pokolenia, 
kształtowanego w kulturze konsumpcyjnej, które częściowo zagubiło prawidłowe 
rozumienie najistotniejszych wartości – nie ma już autorytetów, widoczny jest 
postępujący kryzys relacji międzyludzkich. W ten sposób New Age Movement staje 
się zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego już na płaszczyźnie 
psychologicznej, doprowadzając do manipulowania i destrukcyjnego wpływu na 
dzieci i młodzież. Dorastający człowiek nie wie już, kim jest i jakie jest jego miejsce 
w otaczającej rzeczywistości, nie docenia wartości życia, gubi niejako samego 
siebie w gąszczu dociekań nurtu New Age,

9
 mających niewiele wspólnego  

z prawdziwą metafizyką i filozofią. Światopogląd ten ponadto podważa ważne  
i tradycyjne wartości – takie jak chrześcijańska wiara i nadzieja, które od wielu 
pokoleń kształtują tożsamość części polskiego społeczeństwa, nadają wyższy 
sens codziennym działaniom i ludzkiemu postępowaniu, odkrywając także 
jednoznaczne pojęcie prawdy, tak zniekształcone we współczesnych czasach.  

Jednym z wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście osoby 
ludzkiej i rodziny jest przybliżanie się, łączenie niektórych wątków myślowych 
Ruchu Nowej Ery z szeroko pojmowanym postmodernizmem,

10
 gdzie do 

wspólnych płaszczyzn porozumienia zaliczyć można między innymi: 
wykorzystywanie tzw struktur otwartych, czyli niedokończonych i niepełnych dzieł 
kultury i literatury, otwierających rozmaite ścieżki interpretacji – ułatwiających 
zagubienie w kłamstwie; subiektywizm poznawczy – głoszący wizję rzeczywistości, 
w której nic nie jest ostatecznie prawdziwe i jednoznaczne (gdzie możliwe jest 
zagubienie odczuwania granic pomiędzy dobrem i złem); pluralizm jako sposób 
budowania większych sensownych całości z rozproszonych i na nowo scalanych 

                                                           
9
  Do centralnych założeń Ruchu New Age należą następujące stwierdzenia: 1. Kosmos jest 
postrzegany jako organiczna całość. 2. Ożywia go Energia, która jest tożsama z Boskim Duchem.  
3. Wyznawcy wierzą w pośrednictwo różnych istot duchowych i w przechodzenie ludzi  
do wyższych, niewidzialnych sfer oraz w możliwość kontrolowania swojego życia po śmierci.  
4. Wierzą w istnienie „Odwiecznej mądrości”, starszej i doskonalszej niż wszystkie religie i kultury.  
5. Kierują się nauczaniem oświeconych mistrzów.  

10
  Ponadto toczyła się żywa dyskusja, czy i w jakim sensie New Age może być opisana jako fenomen 
postmodernizmu. Obecność oraz rozmach myśli i praktyk New Age świadczy o nieugaszonej 
tęsknocie człowieka za transcendencją i religijnym sensem, która jest nie tylko współczesnym 
zjawiskiem kulturowym, lecz również była obecna w świecie antycznym, zarówno chrześcijańskim, jak 
i pogańskim, Jezus Chrystus dawcą wody żywej..., op. cit., s. 16 



145 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

elementów – co uczyniono na przykład z wizją Absolutu. W tym pomieszaniu 
pojęć, braku odniesienia do dziedzictwa duchowego, ciągłego podważania tradycji, 
prawie niemożliwym staje się odnalezienie siebie pośród zwątpienia i niepewności. 
A społeczeństwo zagubione łatwiej jest poddać mechanizmom wpływu  
i destrukcyjnej manipulacji – odbierającej wrażliwość, szacunek dla autorytetów, 
umiejętność podążania za tym, co budujące. Okultyzm bazuje na błędnej orientacji 
ducha spowodowanej pokusami skażonej natury człowieka. Jest to jedno  
z narzędzi kuszenia, czasem wprost jedna z technik szatana. To, co 
najgroźniejsze, leży jednak głębiej: to nieodkryta choroba duszy. Należy docenić 
powagę grzechu i zła. Zobaczyć, że syndrom Fausta w upadłej naturze człowieka 
to coś stałego, głębokiego, poważnego i niebezpiecznego. Okultyzm wyjawia  
coś najgroźniejszego.

11
 

New Age zaczyna zatracać swój powszechny charakter i zaczyna stawać się 
coraz bardziej częścią kultury lokalnej, tworząc świat pojedynczych ludzi i małych 
grup społecznych. Paradoksalnie: w swoim założeniu objęcia swoim zasięgiem 
większych przestrzeni – w związku z tendencjami globalizacyjnymi – wkracza  
w życie każdego z osobna, przemieniając świadomość i sposób myślenia. 
Szczególnie w nurcie tzw. katolicyzmu ludowego, o charakterze często 
dewocyjnym, czego przykładem mogą być wyjazdy o charakterze pielgrzymek  
do miejsc, nieuznanych jako cudowne przez Kościół (Oława. Radomin, Okonin). 
Wymienione tu ośrodki i przybywający do nich pielgrzymi, wypowiadając  
w pewnym zakresie posłuszeństwo oficjalnej nauce katolickiej, wykorzystując 
czasem wojujący nacjonalizm wyznaniowy, podważają istniejące autorytety, 
poddając w wątpliwość głoszone przez hierarchię kościelną prawdy. Osłabia się  
w ten sposób wizerunek chrześcijaństwa, a jego wypaczony obraz przemawia 
niejednokrotnie do młodych, poszukujących prawdziwej wiary. Przesadzony  
i źle rozumiany tradycjonalizm oraz wyobrażony fundamentalizm otwierają  
drogę do sprzeciwiania się temu, co dla katolicyzmu elementarne – dziedzictwu 
apostolskiego nauczania w Kościele. Nie jest to New Age w dosłownym 
rozumieniu, lecz pewna forma bardzo zbliżona do jego istoty, dla której kluczowe 
jest wypowiedzenie łączności z nauką biskupów i kapłanów.  

Czym jest Ruch Nowej Ery w ujęciu czysto ludzkim, pragmatycznym – tym 
najbliższym praktyce życia codziennego? To sprzeciw wobec dualistycznej filozofii 
europejskiej, cywilizacji technicznej, niektórych instytucji, określanych jako 
kościelne. To holistyczna wizja świata, która uzupełnia ogląd umysłu intuicją, 
poznaniem mistycznym; pewien sposób myślenia i działania, odwołujący się  
do filozoficznych nurtów Wschodu (buddyzm, hinduizm, taoizm) – jak również  
do nieortodoksyjnych nurtów chrześcijaństwa, islamu, judaizmu oraz wiedzy 
ezoterycznej. Ruch ten jako zjawisko opisywane w sposób socjologiczny to pewna 
grupa ludzi, w pewnych przypadkach nawet tego nieświadomych, których celem 
jest transformacja osobowości, rozwój duchowy, fascynacja doświadczeniem 
medytacyjnym i przyrodą, traktowaną jako byt ożywiony. Wyzwaniem dla 
bezpieczeństwa kulturowego jest wykorzystywanie elementów światopoglądu 
dalekiego Wschodu dla rzekomego udowodnienia własnych dociekań 
ideologicznych, mających niewiele lub nic wspólnego ze współczesną nauką, 
szczególnie humanistyczną. Obraz tradycji staje się spłycony i wypaczony, myśl 
humanistyczna zubożona i ograniczona. Niepokojący jest więc fakt, iż Zachód 

                                                           
11

  H. Karaś, Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce..., op. cit., s. 45 
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usiłuje coraz częściej zastępować swoją kulturę i religię zniekształconą metafizyką 
i kosmologią indyjską. Podpierając się szczątkowymi prawdami o reinkarnacji, 
próbuje tworzyć nową antropologię, medycynę, filozofię i pedagogikę. Na tej bazie 
powstaje już nie tylko „metempsychiczna” kultura masowa, ale wyrastają 
wysublimowane naukowe (pseudonaukowe?) teorie. Można wątpić, czy wyrwany  
z kontekstu religijno-filozoficznego fragment doktryny religii hinduskiej będzie 
rzeczywiście ocaleniem dla Zachodu. Może bardziej prawdopodobne jest to,  
że powolne i pozornie niewidoczne rugowanie sposobów myślenia i życia 
płynącego z formacji judeochrześcijańskiej oznacza raczej rodzaj nieoczekiwanej 
agresji kulturowej?

12
 

Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest dążenie 
wyznawców New Age do zmiany sposobu myślenia – ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na młodych ludzi, łatwo poddających się manipulacji.

13
 Początkiem tego 

procesu jest zwątpienie w sens dotychczas wyznawanych wartości i ideałów, 
zwłaszcza chrześcijańskich – podważanie wartości fundamentalnych – takich  
jak miłość, wiara, nadzieja – słowa te dla niektórych straciły swoje znaczenie 
i są interpretowane w sposób opaczny. To odrzucenie przyjmowanych wzorów  
i autorytetów, uważanych niesłusznie za skostniałe i zacofane. W New Age nie 
istnieje w rzeczywistości koncepcja grzechu, ale raczej idea braku dostatecznej 
wiedzy, niezbędnej do osiągnięcia oświecenia, a możliwej do zdobycia dzięki 
pewnym technikom psychofizycznym. Tym, którzy zdecydują się na udział  
w różnych praktykach New Age nie zostanie powiedziane, w co mają wierzyć, co 
robić, a czego nie, ale raczej, że „istnieją tysiące dróg zgłębiania rzeczywistości 
wewnętrznej. Idź tam, gdzie prowadzą cię twoja inteligencja i intuicja. Zaufaj 
sobie”.

14
 Dalszym etapem staje się deifikacja samego siebie przy równoczesnym 

odrzuceniu praktykowanego dotąd kultu Boga, akceptacja przekonania,  
że doskonałość jest możliwa do osiągnięcia tylko poprzez transgresję społecznego 
ja, ego, niższego ja, intelektu, przez powrót do prawdziwej natury, którą jest 
boskość. I na końcu dochodzi do sakralizacji jaźni, czyli przyjęcia innego sposobu 
pojmowania rzeczywistości, dla której podstawą jest indywidualizm. Prowadzi to  
do zgubnej ufności w wyobrażoną potęgę człowieka, przynoszącej rozczarowanie  
i pogłębione zagubienie. Jest to detradycjonalizacja – w której tradycyjny autorytet 
zewnętrzny (np. instytucja kościelna) zostaje zastąpiony zawodnym często 
autorytetem wewnętrznym (np. intuicja, wolna wola). Dowartościowuje ona hasła 
autonomii i wolności, czyni z jednostki przewodnika po problemach etyki  
i decydenta w sprawach moralności.

15
 W kontekście bezpieczeństwa 

wewnętrznego– kiedy osoba staje się jedynym wzorem dla siebie – prowadzi  
to w pewnych wypadkach do zła i zniszczenia – kiedy człowiek i Jego egoistyczne 
często potrzeby są na pierwszym miejscu – dozwolone jest zabijanie dzieci 
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  Ibidem, s. 30 
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  Sam zaś New Age – jako określenie i forma oceny czegoś związanego ze sferą religijną –  
zaczyna być synonimem płycizny, dyletanctwa, dziwactwa, czy też wręcz wykorzystywania ludzi 
nieświadomych w swej naiwności mechanizmów manipulacyjnych, jakim są poddawani, Jezus 
Chrystus dawcą wody żywej..., op. cit., s. 6 

14
  Jezus Chrystus dawcą wody żywej..., op. cit., s. 16 

15
  Mówiąc delikatnie, New Age zmierza do kształtowania ludzi wysoce wrażliwych, a więc  
łatwo poddających się manipulacji. Idealny New Ager to prawdziwie „ ludzka rozrywka”, uległy  
i pokorny, rozkosz dyrektorów, biurokratów i inżynierów społecznych. W dużej liczbie – marzenie 
dyktatora, funkcjonalny tryb w socjo-komercyjno-politycznej maszynie. Jest to najbardziej niepokojąca 
implikacja Ruchu Nowej Ery – i jego najbardziej prawdopodobny konkretny wpływ na przyszłość,  
B. Dobroczyński, New Age. Kraków 1997, s. 106 
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poczętych i osób starszych, niszczenie rodziny, wołanie o tolerancję dla zachowań, 
niezgodnych z normą społeczną. Zło zawsze zwodzi i chce nas doprowadzić  
do odstępstwa od Boga – do buntu metafizycznego. Zaproponuje nawet dary 
psychiczne, może uwolnić od wątpliwości i wewnętrznych zmagań. Poda proste 
odpowiedzi, zręcznie przeinaczy światopogląd i przez to nawet wewnętrznie 
uspokoi. Zamiast zmagać się ze sobą łatwiej jest dopasować koncepcje Boga do 
swojego egoizmu. A wtedy może zdawać się, że magiczne praktyki, wróżbiarstwo 
czy okultystyczna medycyna przynoszą odpowiedzi na wszystkie pytania.

16
 

Jednym ze zjawisk, częściowo zagrażających bezpieczeństwu 
wewnętrznemu, a wiążących się z obecnością Ruchu Nowej Ery w polskiej kulturze 
może być sekularyzacja, jako proces przesunięcia religii z poziomu publicznej 
instytucji w sferę prywatną, dokonujący się w warunkach pluralizmu 
światopoglądowego. Okultystyczna metafizyka NAM jest logicznym rozwinięciem 
sekularyzmu, który zdominował naszą kulturę. Jedno i drugie utrzymuje,  
że kosmos jest wszystkim, co istnieje, a także wypływa z nich przekonanie,  
że człowiek ma kontrolę nad swym przeznaczeniem. Panteizm zwyczajnie obywa 
się bez limitów narzucanych sobie przez sekularyzm i otwarcie podnosi stworzenie 
i ludzkość do statusu boskiego.

17
 W czasie, gdy kościoły pustoszeją, istnienie 

ludzkie zaczyna zatracać swój sakralny charakter. Zanika świętowanie, odbiera się 
ludziom to co bezcenne, odniesienie do sfery nadprzyrodzonej. Kiedy wizja 
Jednego Boga staje się martwą ideą, rozpocząć się może dążenie do rozkwitu 
cywilizacji konsumpcyjnej, egoistycznej rywalizacji w trudnych warunkach rynku  
i galopującego kapitalizmu, co bardzo łatwo przynosi duchową śmierć, pogardę  
dla słabszych i chorych. Kiedy chrześcijański znak krzyża zostaje zdjęty i przestaje 
być obecny w życiu publicznym, w pewien sposób odchodzi nadzieja, 
towarzysząca osobom religijnym, szukającym wyższego sensu poza sobą.  
I powstaje ważne pytanie: czy zsakralizowana jaźń, wywyższona potęga umysłu 
zapewnić może poczucie bezpieczeństwa i pewności w zmiennym środowisku,  
w którym ludzka kondycja zawsze będzie zagrożona i niestabilna? Istnieje wspólna 
istotna cecha takich poszukiwań: wszystkie one powodują głęboką ranę, 
ujawniającą się często dopiero po długim czasie. Rana ta dotyka samej tożsamości 
człowieka jako istoty duchowej. Naruszona zostaje jego wolność, dynamizm, 
nadzieja, wizja jego ostatecznego celu. Zachwiana zostaje równowaga ciała, duszy 
i umysłu. W następstwie tego powstają dolegliwości fizyczne i zaburzenia 
psychiczne: niepokój, depresja, utrata wiary w siebie, upadek wartości. Ponadto 
mogą się pojawić trudności duchowe: niezdolność do istnienia oraz utrata sensu 
ofiary (daru z siebie z miłości, do którego zdolny jest człowiek), utrata radości, 
powstanie oschłości, a często w wyniku tego, zaprzestanie modlitwy.

18
 

Pozorne wywyższenie ludzkiego umysłu, ukazywanie jako ważnej potęgi, 
dającej niezależność jest kolejną formą niebezpiecznego mirażu, jest 
propagowaniem nadmiernej ufności w ułomność człowieczej natury i jej skłonność 
do złego. Już od samych początków istnienia Ruchu Nowej Ery wykorzystywano  
w tym obszarze niektóre narkotyki, które do dziś są uznawane przez niektórych 
wyznawców jako ścieżka do uzyskania wglądu w zakryte tajemnice. Z perspektywy 
przemian, które doprowadziły do powstania RNE, trudno przecenić znaczenie 
narkotyków halucynogennych, odgrywających w latach pięćdziesiątych  
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  New Age, wybór i tłumaczenie P. Macura. Kraków 1993, s. 77 
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i sześćdziesiątych główną rolę w kształtowaniu świadomości alternatywnej. Marilyn 
Ferguson pisała na ten temat następująco: „Ci, którzy zażywali psychodeliki, 
odkryli wkrótce, że historyczne opisy, najbliższe ich własnym przeżyciom, 
wywodziły się zarówno z literatury mistycznej, jak i z krainy cudów fizyki 
teoretycznej – komplementarnych obrazów „pełni i pustki”, bardzo realnego 
wymiaru, którego nie można zmierzyć w milach czy minutach. Jak zauważył 
kronikarz lat sześćdziesiątych – „LSD dało całemu pokoleniu religijne 
doświadczenie”.

19
 Narkotyki, znane jako najgroźniejsza postać patologii 

społecznej, zawsze będą zagrożeniem szczególnie dla młodych ludzi, prowadząc 
do uzależnień, rozbicia wewnętrznego i całkowitego zagubienia w trudnej 
przestrzeni codzienności. Z drugiej strony – manifestacja wyzwolenia w dziedzinie 
cielesności, nobilitacja nieskrępowanego seksualizmu, szczególnie obecna  
we współczesności, jest ściśle powiązana i częściowo wynika także z Ruchu Nowej 
Ery, szczególnie doświadczeń ruchów hippisowskich, głoszących swobodę 
obyczajową, odejście od tradycyjnych norm i wzorców zachowań. Tym samym tak 
ważna dla bezpieczeństwa personalnego wartość – jaką jest miłość, została 
ponownie zrelatywizowana, odczytana w kontekście rozwiniętego erotyzmu, stając 
się czasem w tej ograniczonej postaci niebezpiecznym narzędziem demoralizacji. 
Jak pisze Bartłomiej Dobroczyński: Z jednej strony, wynikało to z faktu,  
że ruch hippisowski na nowo odkrył religijność kosmiczną, z drugiej zaś – na taką 
orientację wpłynęła niewątpliwie działalność innego proroka kontrkultury – 
Wilhelma Reicha. Otóż o ile Zygmunt Freud doprowadził do upublicznienia 
problematyki seksualizmu (także dzieci i młodzieży), a w konsekwencji do rewolucji 
seksualnej, o tyle dzięki koncepcjom Reicha sfera seksualna została – dla wielu w 
bluźnierczy sposób – uświęcona (…) Twierdził, iż w naszej kulturze seksualizm jest 
tłumiony, co w konsekwencji powoduje powstanie „emocjonalnego opancerzenia”, 
odgradzającego od prawdziwego życia, a zwłaszcza od Boga. Najbardziej 
kontrowersyjny moment w koncepcji Reicha to uporczywe podkreślanie boskości 
seksualizmu, ale także i tego, że Chrystus uprawiał miłość cielesną i za to właśnie 
został tak okrutnie osądzony i zamordowany.

20
 Ważnym wątkiem badawczym 

byłoby poszukiwanie zbieżności pomiędzy New Age a ideologią gender, ponieważ 
oba nurty, uderzające w fundamentalne wartości są pod tym względem niezmiernie 
do siebie zbliżone.  

W obliczu kryzysu cywilizacji XXI wieku istotnym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa Polaków może być tzw. niska, okultystyczna Nowa Era jako 
spłycona, powierzchowna i często fałszywa forma duchowości, ezoteryki czy też 
inicjacji – przejawiająca się poprzez targi ezoteryczne, prezentacje wróżek, szkół 
pracy z umysłem, horoskopy, wiarę w talizmany i „oświeconych mędrców”. Przy 
wykorzystaniu ludzkiej niewiedzy i naiwności jest to kolejny sposób manipulacji, 
destrukcyjnego wpływu szczególnie na najmłodsze pokolenie. Podważa się w ten 
sposób znane autorytety religijne, ośmiesza i dezawuuje praktykowane od lat 
wartości. Inny staje się źródłem zysku, celem zaspokojenia własnych 
egoistycznych potrzeb i celów. Terminem „Niska, Okultystyczna Nowa Era” można 
zasadnie określać wszystkie przedsięwzięcia nastawione raczej na masowy odbiór 
oraz charakteryzujące się zasadniczo rynkową, czy też komercyjną perspektywą. 
Podstawowe kryteria decydujące o wyborze takich czy innych przedmiotów, 
technik, publikacji oraz usług, które powinny być dalej lansowane i promowane,  
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są – w ramach tej orientacji – związane bezpośrednio z możliwością osiągnięcia 
maksymalnego zysku. Równocześnie ta popularna wersja ideologii „New Age” 
cechuje się znacznym irracjonalizmem oraz fundamentalnie magiczno-
okultystyczną i/ lub parapsychologiczną orientacją.

21
 Spustoszenie duchowe, 

zagubienie wyższych celów życia, chaos myślowy, brak wizji samego siebie i utrata 
tożsamości prowadzą do zubożenia człowieka w jego wymiarze niematerialnym, 
osłabienia relacji z samym sobą i innymi, postępującego zwątpienia w wyznawaną 
do tej pory prawdę. Grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu – idolatria 
(bałwochwalstwo) – którego przejawem jest grzech okultyzmu (magia, spirytyzm, 
medycyna okultystyczna, a także wróżbiarstwo okultystyczne, w tym 
astrologiczne), w sposób szczególny przyciąga rozmaite ingerencje demoniczne. 
Tak ciężkie grzechy stają się doskonałą „warownią szatana”, który zyskuje jakby 
swoiste prawo do nękania człowieka, prawo do szczególnej bliskości z nim  
(co zawsze kończy się tragicznie), gdyż człowiek sam świadomie i dobrowolnie 
wyszedł spod ochronnego płaszcza Boga i wszedł na teren Przeciwnika.

22. 
 

Najbardziej destrukcyjny wpływ Ruchu Nowej Ery na bezpieczeństwo 
wewnętrzne przejawia się w próbie zniesienia pojęcia grzechu, budowania 
rzeczywistości poza dobrem i złem. Z drugiej strony – wykluczenie 
chrześcijańskiego pojęcia osobowego Boga, dążenie do ubóstwienia człowieka – 
paradoksalnie przyczynia się do wewnętrznego rozpadu, duchowego zniszczenia 
istoty ludzkiej, która – poszukując wyższego sensu we własnych siłach umysłu – 
zostaje doprowadzona do stanu rezygnacji, beznadziei – pogrążając się bezładzie  
i cywilizacji śmierci. Kiedy wyższa instancja zostaje odsunięta – odchodzi poczucie 
właściwego kierunku i celu egzystencji. Ogłoszenie „śmierci Boga” wiązało się  
już od lat ze zniszczeniem tego, co w innych najpiękniejsze – relacji wobec 
transcendencji, psychicznego stanu pewności i spokoju. Quo vadis Nowa Ero? – 
brzmi tytułowe pytanie. Jej adepci odpowiadają: to szukanie świata bez zła, 
chorób, grzechu, śmierci. Propozycja świata bez grzechu jest szczególnie 
akcentowana. Czy taki świat jednak jest możliwy? Czy w jego imię zostanie 
złożona na ołtarzu pogrążona obecnie w kryzysie cywilizacja europejska? Czy 
przeobrazi się w nowy, dotychczas nieznany zlepek różnych wierzeń, w których 
motywem przewodnim będzie pojęcie, m.in. reinkarnacji?

23 

Rozważania, dotyczące kondycji duchowej człowieka, jego tożsamości, 
psychiki, sfery przeżyć wewnętrznych, stanowią ważny nurt badawczy w zakresie 
bezpieczeństwa, są czasem niedoceniane, odsuwane na dalszy plan, jako te, 
pozostające w opinii potocznej, w sferze wiary, kultu i rytuału. Jednak to, co 
określane jest w świadomości codziennej jako „zabobon”, „średniowiecze”, co jest 
marginalizowane, czy też wyśmiewane, wymykające się czasem poznaniu 
naukowemu, pozostające w przestrzeni wiary lub religii, jest faktem 
niezaprzeczalnym, realnie istniejącym. Niejako porzucone przez XXI wieczny świat 
materii, siły i dobrobytu, powraca z ukrycia, aby ze zdwojoną siłą zaznaczyć swoją 
obecność.  

Pośród wielu zagrożeń, wynikających z obecności Ruchu Nowej Ery  
w polskiej rzeczywistości społecznej, obecnych w przestrzeni kultury, pojawiają się 
różne formy zniewolenia duchowego, utraty panowania i kontroli nad własnym 
życiem psychicznym. W perspektywie antropologicznej są one zagrożeniami dla 
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bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ są powiązane z utratą własnej 
tożsamości, świadomości samego siebie, prowadzą do zbłądzenia i zagubienia 
kierunku życiowej drogi; z drugiej strony – mogą być mylone z zaburzeniami lub 
jednostkami chorobowymi. Zjawiska te przyczyniają się do niewłaściwych postaw 
kulturowych – szczególnie na płaszczyźnie religijnej – gdzie zanikają granice dobra 
i zła, prawdy i fałszu, świętości i bluźnierstwa. Zniewolenia duchowe, a także ich 
szczególna forma – jaką jest opętanie – jako istotne fakty życia wewnętrznego są 
lekceważone, niedoceniane, pomijane przez naukę jako nieważne. Niezależnie od 
wiary w ich istnienie i wyznawanych poglądów, są przedmiotem doświadczenia, 
jednak nie wbrew woli człowieka, poddanego ich działaniu. To on sam podejmuje 
decyzję o inicjacji w sferę ciemności. W obliczu takich zjawisk, jak new age 
movement, postmodernizm, powstających grup destruktywnych, ruchów religijnych 
i sekt, na nowo powraca pytanie o ponadmaterialny, metafizyczny czy też duchowy 
wymiar istoty ludzkiej, który wpisuje się w rozważania, dotyczące bezpieczeństwa 
wewnętrznego w kontekście osoby ludzkiej. 

Jednym z etapów pogrążania się w przestrzeni zniszczenia wewnętrznego, 
zamykającego na głos sumienia, jest jedna z istotnych form New Age, jaką jest 
okultyzm – posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami – czy zdolnościami – 
wiedza tajemna i ezoteryzm. Wśród ważniejszych postaci okultyzmu aktywnego 
wyróżnić można: ezoteryzm – poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo  
w sektach ezoterycznych, alchemia, masoneria, kabała, teozofia, parapsychologia, 
gnoza, kursy wiedzy tajemnej, różokrzyż; jasnowidztwo – próby odczytania 
wydarzeń przyszłych i przeszłych; telepatia – odczytywanie myśli na odległość, 
próby „przejęcia kontroli” albo wywierania wpływu na innych ludzi; inicjacja  
w praktyki jogistyczne, dotyczące świadomości, medytacje transcendentalne i inne 
wschodnie praktyki o jawnym lub ukrytym charakterze religijnym; wiele form 
„rozwijania duchowości” w ramach wschodnich sztuk walki, operowanie energią chi 
(także w tai-chi), ZEN; szukanie porad u jasnowidzów lub telepatów. Okultyzm 
pasywny przejawia się w pozwalaniu innym osobom na operowaniu energiami na 
sobie (np. w celach leczniczych); nieświadome (np. w dzieciństwie) poddawanie 
się takim praktykom. 

Jedną z ważnych przesłanek spotkania ze światem New Age mogą być 
rozmaite próby manipulowania świadomością – przez dźwięk i odurzanie się, 
wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomość poprzez dźwięk – jako 
czynności aktywne: manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści 
bałwochwalczych (np. satanistycznych), okultystycznych, spirytystycznych; 
mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni, poświęconych jakimś bóstwom 
(capoeira, krishna itd.); odurzanie się narkotykami, alkoholem i innymi środkami. 
Wspomnieć należy także o przykładach pasywnego poddawania się wpływowi 
technik manipulacyjnych: wpływ muzyki, usypiającej świadomość, wchodzenie  
w stany alfa, trans (także w technikach uczenia się, szybkiego czytania itd.); 
słuchanie muzyki z przekazem podprogowym – zarówno satanicznej jak  
i relaksacyjnej; black-metal, hard-rock, death-metal i formy muzyki satanicznej  
z bezpośrednim lub ukrytym przekazem; muzyka identyfikowana z różnymi kultami 
(rastafarianizm); muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego, wpływające 
na świadomość człowieka (doprowadzenie do transu i ograniczenia samokontroli).  

Zniewolenia duchowe jako skutek rozprzestrzeniania się Ruchu Nowej Ery  
w perspektywie antropologicznej należą do zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego, 
i w tym kontekście – bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ dotyczą człowieka 
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– jako twórcy, a zarazem tego, który dokonuje transmisji – przekazu dorobku  
i dziedzictwa duchowego poprzez pokolenia. Dla niektórych są przedmiotem żartu, 
lekceważenia, czy kpiny – dla innych – są faktem niezaprzeczalnym, wobec 
którego współczesna nauka pozostaje czasami bezradna. I to jest zarazem jedna  
z najgorszych postaci zła – niedocenianego, lekceważonego, nie traktowanego 
poważnie. Czasy współczesne, pomimo rozwoju nauki, nowych metod 
badawczych, szybkiego przepływu informacji, kiedy ludziom pozornie żyje się 
łatwiej, pełne są wyzwań w dziedzinie nauki o człowieku, szczególnie w kontekście 
spotkania z kulturą. Zagrożona jest rodzina, będąca fundamentem życia 
społecznego. Kultura duchowa, będąca poszukiwaniem prawdy o nas samych – 
chwieje się w swoich podstawach, nie mogąc często odnaleźć dalszego kierunku 
swoich dążeń.  

Praktycznym zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego, inspirowanym  
i bezpośrednio wypływającym z New Age jest działalność sekt i nowych ruchów 
religijnych, wywołujących znaczący czasem wpływ na kształtowanie szczególnie 
młodego pokolenia. W ramach ideologii Nowej Ery lub z kręgów do tego nurtu 
zbliżonych wymienić można kilka głównych typów tych organizacji,

24
 dążących do 

zniszczenia ludzkiej osobowości, rozbicia relacji interpersonalnych i osłabienia 
więzi, kształtowanych przez tradycję. Do stosowanych najczęściej metod 
zniewolenia należy propaganda i manipulacja – przejawiające się między innymi  
w: odcięciu członków od komunikacji ze światem zewnętrznym, długich i częstych 
sesjach indoktrynacji za pomocą powtarzanych słów, gestów i śpiewów; 
„aktywizmie”, pozbawiającym czasu na wolną refleksję, częstych i długich postach, 
zmianie sposobu odżywiania (wegetarianizm), skracaniu snu (działa jako czynnik 
osłabiający, pozbawia zdolności do prawidłowych relacji i realnego myślenia), 
rozbudzaniu lęku, związanego z ewentualnym opuszczeniem grupy (np. straszenie 
śmiercią lub obłędem), oszustwie jako taktyce w pozyskiwaniu nowych członków – 
np. przez zatajanie prawdy, niezapoznawanie z intencjami podejmowanych  
akcji – np. zbierania pieniędzy, zniesławianie przeciwników, przeprowadzaniu 
oczerniających kampanii, niszczących dobre imię pewnych osób.  

                                                           
24

  Pierwszy typ określa się jako sekty millenarystyczne – oczekujące końca świata i tysiącletniego 
królestwa. Swój początek odnajdują one w dosłownym rozumieniu fragmentu Apokalipsy św. Jana 
(20,4), a niektóre znaki współczesności interpretują jako dowody na wypełnienie się apokaliptycznych 
przepowiedni. Można zaliczyć do nich: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan 
Dnia Sobotniego, Świadków Jehowy, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Świecki  
Ruch Misyjny „Epifania”, Chrześcijańskich Badaczy Biblii, Stowarzyszenie Badaczy Pisma  
Świętego, Świecki Ruch Przyjaciół Człowieka „Anioł Pański”, Polskich Badaczy Pisma Świętego, 
Nowoapostolski Kościół w Polsce. Do drugiej grupy należą sekty o inspiracji mądrościowej Dalekiego 
Wschodu- związane z hinduizmem: Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris, Towarzystwo 
Świadomości Kryszny, Bhakti Yoga, Instytut Wiedzy Transcendentalnej, Związek Ajapa Jogi,  
Tantra Joga, Ananda Marga, Misja Boskiego Światła, Joga Oddechowa, Towarzystwo Świadomości 
Duchowej Miłości, Ruch Świadomości Baba Ji; oraz związane z buddyzmem: stowarzyszenia 
buddyjskie – Zen Czogie, Karma Kagyu, Zen Soto, Kandzeon, Centrum Zen Kannon, Związek 
Buddystów Zen Sangha, Wspólnota Bez Bram, Związek Buddystów Zen Rinzai, Jodo Shin (Szkoła 
Czystej Krainy), Szkoła zen Kuan Um. Wyróżnić można także sekty o inspiracji mądrościowej 
zachodniej – w tym takie ruchy jak: gnoza, antropozofia, astrologia, ezoteryzm, okultyzm, teozofia, 
oraz: Zachodni Zakon Sufi, Sabud, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Wspólnota Religijna „ 
Lectorium Rosicrucianum – Filia Międzynarodowa Szkoły Złotego Różokrzyża, scjentologia, satanizm. 
Ostatnim typem są sekty odwołujące się do „nowego mesjasza” i „nowego objawienia”, takie jak: 
Ruch pod wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa- „mooniści”, Maryjne Dzieło 
Pokuty, Powszechna Wiara Bahai, Kościół Katolicki Mariawitów, mormoni.  
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Pośród wielu przyczyn, skłaniających do wstąpienia do destrukcyjnych grup  
o charakterze religijnym, mistycznym czy też magicznym, na plan pierwszy 
wysuwa się postępujący upadek relacji międzyludzkich, degradacja sfery ludzkich 
zachowań i myśli, sprowadzanie istotnych wartości – takich jak miłość, wiara, 
nadzieja – do poziomu tylko doczesnego, lub też zupełne ich zanegowanie. Wiąże 
się to z osamotnieniem, poczuciem braku sensu egzystencji, wyższego celu, który 
mógłby nadawać kierunek codziennym dążeniom. Pustka w sferze emocjonalnej, 
słaba wola, zniewolenia duchowe, często pomijane lub niedoceniane, przyczyniają 
się do narastania zagrożeń bezpieczeństwa osobowego, kulturowego  
i w ostateczności także bezpieczeństwa Państwa. Z jednej strony – Państwo może 
być osłabiane w perspektywie materialnej i w sferze dobrobytu – z tym jednak 
zawsze można sobie poradzić – z drugiej strony – narażone jest na zniszczenie  
w sferze tradycji i dorobku duchowego. W powiększającym się kryzysie rodziny, 
małżeństwa, dialogu z drugimi, pojawia się otwarte miejsce dla destrukcyjnych 
wpływów sekt i ruchów religijnych. Łatwiej jest dokonać manipulacji na umysłach 
tych, którzy zagubili drogę ku samym sobie. W poczuciu własnej słabości i braku 
pomocy nawet ze strony najbliższych, niektórzy ludzie w sektach poszukują 
prawdy, której pozór napotkać można w niektórych ze wspomnianych powyżej 
struktur i wspólnot. I prawdopodobnie to, co najważniejsze dla rozważań  
o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego – źródłem zniszczenia, rozpadu 
dotychczasowego świata dobra jest brak bycia kochanym i niezdolność  
do prawdziwej miłości drugiego człowieka. W epoce postmodernizmu, postępu 
naukowo-technicznego, gdzie poświęcenie dla innych jest niemodne, a szacunek  
i dbałość o godność uważane jest za przeżytek – przedstawiciele najgroźniejszych 
sekt w Polsce nie muszą wcale czekać na odpowiedni moment, aby zacząć  
swoją misję – ich czas już trwa, ponieważ wiele jest serc i umysłów zagubionych,  
a oczekujących tego, co nazywamy zakotwiczeniem w dobru. New Age Movement 
nie przynosi oczekiwanego efektu, zaś skutkiem istnienia Ruchu jest przenikanie 
nowych form zła, z których jedną z najgroźniejszych postaci jest subkultura 
satanistyczna, niewidoczna na powierzchni, pozornie nieobecna, zagraża 
bezpieczeństwu wewnętrznemu poprzez swoje przyzwolenie na aktywność 
niszczącą, osłabianie wrażliwości na to, co prawdziwe i pozytywne. Sataniści  
są grupą, która nie doszukuje się wprost własnych powiązań z Nową Erą, ani nie 
postuluje doskonałej rzeczywistości, która ma nastać, gdy ludzkość wewnętrznie 
dojrzeje do wyższego poziomu. Wręcz przeciwnie. Głównym motorem ich działań 
jest niewiara w dobro i w to, że człowiek i świat może być dobry. Jednak magia, 
którą próbują posługiwać się wyznawcy osobowego zła, czerpie z bogatego 
arsenału okultyzmu, z jego teorii i praktyki, okultyzmu obecnego przecież w nurcie 
New Age, który otwiera człowieka na uprawianie swoistej gry z samym sobą. 
Odrzuca zaś społeczeństwo, jego normy, zasady, kulturę oraz tych, którzy  
ją zbudowali. Tęsknota za lepszym i doskonalszym światem, paradoksalnie 
wyzwala instynkty ostatecznego pogrążenia się w chaosie, gdzie jedyną zasadę 
stanowi odrzucenie wszelkich zasad.

25
 

W podsumowaniu rozważań, dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego  
w kontekście zagrożeń, związanych z Ruchem Nowej Ery należy stwierdzić,  
że jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw współczesności jest koncepcja 
antropologiczna jednostki osamotnionej, która wyrzekła się bliskiej relacji  

                                                           
25

  H. Karaś, Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce..., op. cit., s. 307 
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z osobowym Bogiem, dla wielu dawcą wyższego sensu i życiowej radości. Wiara  
w pozorną potęgę umysłu jest ścieżką donikąd – prędzej czy później odnajdzie 
swój koniec w bezradności i niepokoju. Czym jest nowa wiedza, w opinii 
wyznawców Ruchu Nowej Ery wyzwalająca człowieka z dotychczasowych 
„ograniczeń tradycji”? Ekonomika trzeciej fali ma być supersymboliczna i oparta 
przede wszystkim na elektronicznym przetwarzaniu informacji i wiedzy. Ta ostatnia 
ma być najważniejszym zasobem. Ma objąć obrazy, symbole, kulturę, ideologię 
(czyt. religie) i wartości (czyt. systemy etyczne). Supersymboliczna cywilizacja 
będzie tworzyć własne wzorce z dawnych tradycji i religii, przedstawionych w nowy 
sposób, zgodnie z cywilizacją techniczną.

26
 

Jak wspomniano wcześniej, metodą działania wyznawców New Age jest 
szeroko pojęta manipulacja. Znajduje ona swoje miejsce w XXI wiecznej kulturze 
kryzysu rozmowy, braku dialogu, sprowadzania bogactwa ludzkiej osobowości  
do poziomu przedmiotu. Jakie istnieją możliwe drogi wyjścia z tej trudnej  
sytuacji? Przede wszystkim umocnienie rodziny jako pierwszej wspólnoty miłości  
i poszanowania, przywrócenie prawdziwego rozumienia i respektu dla 
tradycyjnych, a zarazem fundamentalnych wartości: wiary i miłości. To spojrzenie 
na osobę w jej bogactwie i złożoności, a nie redukowanie jej do sfery zachowania, 
spełniania jedynie podstawowych potrzeb. To nie wyśmiewanie autorytetów  
i poszukiwanie wzorów postępowania w kulturze popularnej, lecz ukazywanie  
od nowa wizerunku Polaka, który wie, kim jest i jakie jest jego miejsce pośród 
innych. Wielu zwolenników New Age tłumaczy, że jego teorie to rodzaj niewinnej, 
intelektualnej zabawy, czy wręcz wyraz wolności i nieskrępowania wobec utartych 
zasad dotychczasowej metodologii i pracy badawczej humanistów, filozofów czy 
teologów. Zbliżający się koniec XX stulecia ich zdaniem, winien pozwalać na 
wszelkie rodzaje intelektualnych gier. Jednak, czy jest to tylko „zabawa” umysłu?

27
 

I na koniec chyba najważniejsza kwestia: ustanowienie wyraźnych  
i nieprzekraczalnych granic pomiędzy dobrem i złem – prawdą i kłamstwem – 
wobec zamiany istniejącego porządku.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne w swoim wymiarze antropologicznym nigdy nie 
będzie wartością stałą i pewną, o którą nie trzeba już zabiegać. To proces 
długotrwałej pracy nad sobą samym, działania w swojej rodzinie, miejscu pracy,  
w czasie spotkania z innymi. Do czasu, aż ta – pozornie banalna prawda  
o konieczności ciągłego czuwania nad własnym postępowaniem nie będzie 
zrozumiana i zastosowana w praktyce – o kształtowaniu własnych postaw, 
zachowań i reakcji – zagrożenia kulturowe nie tylko będą się rozwijać, lecz wciąż 
powstawać będą nowe. Droga dla nich wciąż będzie otwarta wskutek ludzkiej 
obojętności i lekceważenia fundamentalnych spraw codzienności – stanowiącej dla 
niektórych sił – szczególnie mediów – przedmiot kpiny i pobłażliwego uśmiechu. 

 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski jako jedna z najważniejszych wartości dla 

człowieka związane jest z insytucją rodziny, jako wspólnoty osób, tworzących 
jedność. Pośród wielu zagrożeń tej jedności, w obliczu kultury informacyjno-
globalizacyjnej, kryzysu najważniejszych wartości- miłości i nadziei- pojawia się 
Ruch Nowej Ery, jako światopogląd podważający istotne aspekty duchowego 
dziedzictwa Polaków – do których należą: tradycja, chrześcijańska wizja prawdy, 
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wiara w osobowego Boga, przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej wraz  
z uznaniem jej prawa do życia. Polak staje się często odbiorcą kultury niskiej, 
popularnej, skomercjalizowanej, wykorzystującej przemoc, zbrodnię, zło jako 
atrybuty pozornej potęgi i wywyższenia nad innych. Gubi własną tożsamość, traci 
poczucie wartości, obce stają się tradycyjne wartości dobra, piękna i prawdy. Staje 
się w ten sposób oddany działaniu wielu zagrożeń, także kulturowych, mających 
wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne – co przejawia się w kryzysie rodziny, 
modnej niewierności, nienawiści, braku szacunku dla innych i ich poniżaniu. 
Wymienić można różne przyczyny istnienia New Age, takie jak: zwątpienie  
w wyższy sens egzystencji połączony z relacją z żywym i osobowym Bogiem, 
nowe formy subkultury- hippisowska i satanistyczna, postępujący konsumpcjonizm 
i hedonizm- wraz z dążeniem do łatwego życia, bez wyrzeczeń i pojęcia grzechu, 
chaos w sferze ludzkiej psychiki i pojmowania codzienności w świetle wiary 
objawionej, osamotnienie, zagubienie, częsta bezradność wobec przeciwności 
losu. Dążeniem wyznawców Nowej Ery jest stworzenie nowej wizji człowieka, 
wolnego i niezależnego od jakiejkolwiek instancji wyższej, dla którego pojęcia 
dobra i zła, kłamstwa i prawdy są relatywne i niedookreślone, który jest panem dla 
samego siebie a ponad sobą nie widzi już Boga jako Dobrego Ojca i Nauczyciela. 
Podważa się tu obowiązujące wzory i autorytety, a przewodnikiem na drogach 
poszukiwania szczęścia staje się dla siebie sam człowiek. Tworzy się obraz istoty 
ludzkiej, zafascynowanej osiągnięciami naukowymi i wzrostem dobrobytu, 
skazanej na życie w perspektywie nieobecności Boga i wartości wyższych. New 
Age zaczyna zatracać swój powszechny charakter i zaczyna stawać się coraz 
bardziej częścią kultury lokalnej, tworząc świat pojedynczych ludzi i małych grup 
społecznych. Paradoksalnie: w swoim założeniu objęcia swoim zasięgiem 
większych przestrzeni – w związku z tendencjami globalizacyjnymi – wkracza  
w życie każdego z osobna, przemieniając świadomość i sposób myślenia. Istotnym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest dążenie wyznawców New 
Age do zmiany sposobu myślenia – ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na młodych ludzi, łatwo poddających się manipulacji.Najbardziej destrukcyjny 
wpływ Ruchu Nowej Ery na bezpieczeństwo wewnętrzne przejawia się w próbie 
zniesienia pojęcia grzechu, budowania rzeczywistości poza dobrem i złem.  
Z drugiej strony – wykluczenie chrześcijańskiego pojęcia osobowego Boga, 
dążenie do ubóstwienia człowieka – paradoksalnie przyczynia się do 
wewnętrznego rozpadu, duchowego zniszczenia istoty ludzkiej, która – poszukując 
wyższego sensu we własnych siłach umysłu – zostaje doprowadzona do stanu 
rezygnacji, beznadziei – pogrążając się bezładzie i cywilizacji śmierci. Jakie istnieją 
możliwe drogi wyjścia z tej trudnej sytuacji? Przede wszystkim umocnienie rodziny 
jako pierwszej wspólnoty miłości i poszanowania, przywrócenie prawdziwego 
rozumienia i respektu dla tradycyjnych, a zarazem fundamentalnych wartości: 
wiary i miłości. To spojrzenie na osobę w jej bogactwie i złożoności, a nie 
redukowanie jej do sfery zachowania, spełniania jedynie podstawowych 
potrzeb.Bezpieczeństwo wewnętrzne w swoim wymiarze antropologicznym nigdy 
nie będzie wartością stałą i pewną, o którą nie trzeba już zabiegać. To proces 
długotrwałej pracy nad sobą samym, działania w swojej rodzinie, miejscu pracy,  
w czasie spotkania z innymi. Do czasu, aż ta – pozornie banalna prawda  
o konieczności ciągłego czuwania nad własnym postępowaniem nie będzie 
zrozumiana i zastosowana w praktyce – o kształtowaniu własnych postaw, 
zachowań i reakcji – zagrożenia kulturowe nie tylko będą się rozwijać, lecz wciąż 
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powstawać będą nowe. Droga dla nich wciąż będzie otwarta wskutek ludzkiej 
obojętności i lekceważenia fundamentalnych spraw codzienności – stanowiącej dla 
niektórych sił – szczególnie mediów – przedmiot kpiny i pobłażliwego uśmiechu. 

 
Summary 
The internal security of Poland, as one of the most important value for the 

Polish man, is connected with the institution of a family, which is a unified 
community. There has appeared New Age Movement among plenty of dangers 
posed to a family in the face of informational-global culture and the decline of the 
most considerable values, for instance, love and hope. New Age Movement as  
a viewpoint rejects the fundamental aspects of spiritual heritage of Polish people  
e. g.: the Polish tradition, the Christian vision of truth, faith in personal God, the 
dignity of every individual and its acknowledgement of right to live. A Polish man is 
a frequent recipient of a lower culture, a popular culture, and a commercialised 
culture all of which abuse violence, crime and evil, as attributes of seeming power, 
in order to elevate in importance among other people. Thus the Polish man loses 
his identity, renounces values, and consequently, goodness, beauty as well as true 
begin to become unfamiliar to him. In this way, an individual is faced to a great deal 
of dangers, also cultural ones, which have influence on his/her internal safety and 
is noticeable in aspects, such as: a family crisis, popular infidelity, disrespect for 
other people and their humiliation. There are various reasons for why New Age 
exists, for example, the doubt about the higher meaning of life connected with alive 
and personal God or new subcultures: hippies and satanists. In addition to this, 
there is developing consumerism and hedonism which makes people striven to 
enjoy an easy life without devotions and awareness of sin, chaos in human psyche 
and understanding of everyday reality from divine faith viewpoint, loneliness, 
confusion and frequent helplessness to hardships. New Age believers intend to 
create a new human, free and independent from any higher instance, for whom 
goodness and evil, lie and true will be relative and indefinable notions, he will be 
master for himself, and with the exception of himself, he sees no more God as a 
Good Father and Teacher. Furthermore, there are moral models and authorities 
who are undermined, and as a result, a human is the only one that perceives 
himself to be a guide in order to pursue happiness. Thus there is the creating 
image of a human fascinated with academic achievements and the increase of 
well-being who is made to live without God and ethical values. New Age begins to 
tend to change its nature, and, consequently, it starts to be assimilated by a local 
culture which results in the formation of the world of single humans and small 
groups. Paradoxically: New Age Movement makes an effort to expand wider 
spheres of life – because of global tendencies – its ideology invades each 
individuals’ lives and alter his/her consciousness and way of thinking. The 
important danger of New Age believers are their attempts made to alter people’s 
points of view, especially, the youth arrests their attention, since young people are 
prone to manipulation of New Age ideology. The most destructive influence of the 
movement on internal safety depends on the denial of sin, the creation of the 
reality beyond good and evil. One the other hand – the dismiss an idea of Christian 
personal God, the aim of deifying the human - paradoxically it brings about an 
internal break-up, a spiritual downfall of human being who is plunged into disorder 
and civilisation of death. What are precautions to take in order to deal with such  
a desperate situation. Firstly, we should strengthen a family, as a first unit of love 
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and respect, then restore of proper comprehension of and regard for traditional  
as well as fundamental values: faith and love. The most crucial issue is to look  
at an individual’s diversity and complexity, however, he/she cannot boil down  
to behaviour and meeting basic needs. Internal safety will never be in its 
anthropological dimension permanent and certain value for which people need  
to seek. It takes lots of time to work on oneself, activity in your family, work place  
or when meeting other people. We must work on ourselves till apparently trivial 
truth about the necessity, which reminds us to be aware of our deeds, will not be 
taken in and put into practice – about shaping own attitudes, behaviour and 
response – cultural dangers will not be only developing but also there will be 
emerging new ones. There will be still tendency for cultural dangers owing  
to indifference and disdain for the fundamental daily matters – which are for some 
forces – being mocked especially by media making their public lenient smile.  

 
Bibliografia 
1. Amorth G., Wyznania egzorcysty, Wyd. św. Pawła. Częstochowa 1997 
2. Baer R.N., W matni New Age, Wydawnictwo „M”. Kraków 1996 
3. Berger K., Po co jest diabeł?, tł. S. Wolski. Poznań 2007 
4. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 1997 
5. Borst E.M., New Age – „wąż starodawny”. Kraków 1994 
6. Budniak J. (red.), Sekty i nowe ruchy religijne. Cieszyn 2000 
7. Chyrowicz B., (red.) : Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychiką. 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 
2002. 

8. Climati C., Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm – oszustwo 
ognia, który nie spala, tł. K. Czuba. Kielce 2001 

9. Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne. Kraków 2008 

10. Dobroczyński B., New Age, Wyd. Znak, Kraków 1997 
11. Drane J., Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi?, Wyd. Signum. 

Kraków 1993 
12. Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturowe, Oficyna Literacka. Kraków 

1992 
13. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, pod red. A. Kłoskowskiej. Wrocław 

1991 
14. Franck B., Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach. Kraków 1997 
15. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2009 
16. Groothuis D.R., New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Wyd. Aeropag. 

Katowice 1994 
17. Hemminger H., Ezoteryka i okultyzm. Poradnik dla rodziców, tł. M. Labiś. 

Kraków 2005 
18. Jezus Chrystus dawcą wody żywej – chrześcijańska refleksja na temat 

New Age, Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego, Papieska 
Rada Kultury, Wydawnictwo „M”. Kraków 2003 

19. Karaś H., Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce, Wydawnictwo Księży 
Marianów. Warszawa 1999 

20. Madre P., Sanchez F., Astrologia a życie chrześcijańskie. Kraków 1993 



157 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

21. Manzanares C.V., Prekursorzy Nowej Ery. Warszawa 1994 
22. New Age, wybór i tłumaczenie P. Macura, Zakład Wydawniczy Nomos. 

Kraków 1993 
23. Olechnicki K., New Age – Kościół wobec wyzwania Wodnika. Warszawa 

1998  
24. Paleczny T., Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju. „Universitas”, 

Kraków 1998. 
25. Posacki A., Drogi otwierania się na ducha zła. Współczesne zagrożenia 

kultury. Oficyna Wydawnicza Zeszyt. Bielsko-Biała 2006 
26. Posacki A., Niebezpieczeństwa okultyzmu. Kraków 1997 
27. Posacki A., Okultyzm, magia, demonologia, Wyd. „M”. Kraków 1996 
28. Posacki A., Psychologia i New Age: psychologiczne terapie czy 

okultystyczne inicjacje?. Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Polskie 
Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen. Gdańsk-Radom 2007 

29. Purzyńska M., Rowiński G., Inne niebo. Czy w sieci szalonego proroka, 
Dom Wydawniczy Bellona. Warszawa 1998  

30. Ritchie J., Tajemniczy świat sekt i kultów. Warszawa 1994 
31. Sinnett A.P., Świat tajemny. Wiedza transcendentalna na Wschodzie. 

Warszawa 1996 
32. Cavendisha r. (red.), Świat tajemny. Leksykon magii, okultyzmu  

i parapsychologii. Łódź 1992 
33. Toffler A.H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo 

Zysk i S-ka. Poznań 1996  
34. Toffler A.H., Trzecia fala, tł. Ewa Wojdyłło, PIW. Warszawa 1986 
35. Tokarski S., Orient i subkultury, Wydawnictwo Semper. Warszawa 1996 
36. Wade K., Sekrety New Age. Warszawa 1991 
37. Verlinde J.M., Jeden jest Pan, Wydawnictwo „M”. Kraków 1996 
38. Vernette J., Sekty, Oficyna Wydawnicza Volumen. Warszawa 1998  
39. Wade K.R., Sekrety New Age. Warszawa 1991  
40. Zwoliński A., Daleko od raju: z dziejów fascynacji złem, PAT. Kraków 2000 
41. Zwoliński A., Tajemne niemoce. Kraków 1994 

 
  



158 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 



159 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bronisław GOŁĘBIOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
STADIONY BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE 

 
 

Sport stał się czymś sakralnym, ważnym w życiu setek narodów i państw 
traktujących swoich zawodników, zwycięskich w międzynarodowych spotkaniach  
o szczególnym znaczeniu, jak bohaterów. Sukcesy te mają wartości istotne 
społecznie, dają bowiem przeżycia identyfikujące rzesze ludzkie w jedną 
wspólnotę. Nawet wtedy, gdy w innych kwestiach dzieli się ona na grupy o różnych 
interesach i poglądach. Wybitni zawodnicy wiedzą o tym swoim wpływie 
integrującym społeczeństwo i starają sprostać zadaniu „reprezentanta narodu”. 
Wiedzą o tym politycy zabiegający o wygrane liderów sportowych, pomagają  
w organizowaniu wielkich imprez w swoim kraju, gratulują zwycięzcom, odznaczają 
ich medalami państwowymi i przyjmują na lancz po zwycięstwie. Mieliśmy tego 
przykłady w Polsce w roku 2012 przy organizacji europejskich zawodów piłki 
nożnej EURO 2012. 

Oprawa inauguracji nie tylko wielkich turniejów typu olimpiad czy mistrzostw 
świata uwzniośla zawody sportowe graniem hymnów, flagami, rytuałem otwarcia 
czy zamknięcia, odpowiednią oprawą muzyczną i plastyczną. Stadiony należą do 
najpotężniejszych i najdoskonalszych technicznie budowli współczesnych 
przypominając w pewnym sensie tradycje wielkich budowli sakralnych dawnych 
wieków, choćby poprzez płonące w czasie zawodów znicze, poprzez niesienie 
przez sztafety sportowe ognia z miejsc uświęconych na nowe miejsca wielkich 
zawodów. Wszystkie te zabiegi przypominające sakralne rytuały spina biznes, 
bowiem współczesny sport jest skomercjalizowany i nastawiony nie tylko na odbiór 
bezpośrednio w świątyni stadionu czy z trasy zawodów, lecz przede wszystkim 
przez miliony odbiorców elektronicznych środków przekazu. Choć, jak mówią 
znawcy, stadionu nic nie zastąpi. 

Sport sakralizują nie tylko organizacje sportowe narodowe i międzynarodowe, 
państwa i spółki oraz prywatni biznesmeni, lecz także kibice apoteozujący własny 
klub, własnych sportowców i zwalczający ich konkurentów. To oni noszą oznaki 
własnego klubu na ubraniu, a nierzadko także wytatuowane na własnej skórze.  
To oni malują na murach miasta nazwę swojego klubu i hasła na jego cześć oraz 
antyhasła wrogie wobec konkurentów uwielbianej drużyny i zawodników. To oni 
wzniecają na trybunach stadionu okrzyki dopingu i poparcia dla swoich wybrańców 
oraz wszczynają gwizdy i okrzyki potępiające przeciwników, a także ich zdaniem 
stronnicze, negatywne dla ich drużyny, decyzje sędziego. Oni inicjują śpiewy, 
zapalają dymne rakiety, urządzają falowanie kibiców na ławkach stadionów i wiele 
innych form aktywnego kibicowania. 

Takie aktywne kibicowanie jest cenne dla stadionu i oprawy imprez 
sportowych. Czyni stadion przybytkiem bezpiecznym dla ogółu publiczności, która 
w większości kibicuje imprezie biernie, bez tak emocjonalnego zaangażowania. 
Wiemy jednak, że istnieje kibicowanie zaciekłe, prowadzące jego zwolenników do 
wywoływania awantur, bójek z kibicami drużyny przeciwników, do rzucania rac 
dymnych czy innych przedmiotów, wbiegania na boisko w celu rozprawienia się  
z sędzią czy wrogimi zawodnikami itp. Istnieje wreszcie pseudokibicowanie 
prowadzące nie tyle do popierania konkretnej drużyny, ile do wywoływania bójki, 
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często poza boiskiem, już na terenie miasta. Miecz, sport jest tu tylko pretekstem. 
Celem jest urządzenie bójki, starcia – kto kogo zwycięży. Takie zaciekłe 
kibicowanie, szczególnie pseudokibicowanie, czyni ze stadionu miejsce 
niebezpieczne nie tylko dla zawodników, lecz także dla większości zwykłych 
widzów danej imprezy. 

Tym problemem chciałbym się zająć w tym artykule. Jest to kwestia 
bezpieczeństwa społecznego o narastającym obecnie znaczeniu. Wiele już na ten 
temat, głównie publicystycznie, napisano. Ciągle jednak trzeba do tych spraw 
wracać. Żeby to zrobić systematycznie zacznijmy od zdefiniowania pojęć: kibic, 
kibicowanie, stadion, kultura kibicowania, typy kibiców, uwarunkowania i przejawy 
kibicowania agresywnego i pseudokibicowania oraz teorie wyjaśniające  
te zachowania. 

 
Pojęcia podstawowe 
Istnieje wiele definicji kibica, począwszy od określeń niemal potocznych, 

formułowanych tak jak myślimy o uczestnikach imprez sportowych, aż po bardziej 
skomplikowane rozróżnienia charakterystycznych typów kibicowania. Jerzy Dudała 
w studium socjologicznym „Fani – huligani. Rzecz o polskich kibolach” pisze,  
iż „kibic to osoba interesująca się sportem, uczestnicząca w kulturalny sposób  
w widowiskach sportowych i często sympatyzująca z daną drużyną”.

1
 Ale  

w książce „Fudbologika” trójka autorów znacznie szerzej charakteryzuje kibiców 
futbolu: „piłkarze, co zawsze podkreślają, grają dla kibiców. Tych na stadionie  
i przed telewizorami. Zapłacili jedni i drudzy: albo za bilet, albo za kablówkę. Kibice 
mają swoje rytuały, jak wspólne pieśni, malowanie twarzy czy przywdziewanie 
barw klubowych i narodowych w zależności od okazji. Najzagorzalsi, obudzeni  
w środku nocy, potrafią wyrecytować skład ulubionej drużyny w roku 1984 i jechać 
z ulubieńcami na turniej na drugi koniec świata kosztem urlopu i oszczędności. 
Kibice są z drużyną na dobre i złe chwile. Ich doping pomaga piłkarzom”.

2
 

Kibic jest swego rodzaju znawcą zasad danej dyscypliny sportu, a szczególnie 
stanu aktualnych rozgrywek i rezultatów swojej drużyny, klubu oraz 
poszczególnych sportowców wchodzących w ich skład. Jest z tym klubem  
i zawodnikami emocjonalnie związany, co podziela z innymi podobnymi do niego 
fanami klubu. Nie czuje się samotny, należy do grupy fanów, która stanowi siłę 
dopingową i obronną dobrego imienia drużyny. On ją współtworzy. Z tego jest 
dumny. Jego grupa stara się nadać całej widowni stadionu kierunek i charakter 
reagowania na konkretne momenty meczu zgodnie z tendencją „górą nasi”. 
Chętnie wchodzi w dyskusję – „kto wygra?” przed meczem czy w przerwie, a także 
w tłumaczenia w razie niepowodzenia „kto winien?” Nigdy jednak nie jest winna 
ulubiona drużyna. W tym czuje swą podmiotowość, samodzielność, skuteczność 
osobistą i grupową, której mu zwykle zupełnie brak w życiu poza kibicowaniem. 
Dlatego gotów jest poświęcić dla drużyny i klubu wiele czasu, kupować prasę, 
bilety, gadżety symbolizujące ulubiony klub, portrety zawodników itp. Oszczędza 
po to, by mu na te potrzeby grosza nie brakło. 

Biorąc po uwagę szerokie rozumienie kibicowania definiujmy to pojęcie 
następująco: kibic sportowy to uczestnik imprez sportowych mniej lub bardziej 
utożsamiający się z wybranym klubem, zespołem, zawodnikami oraz innymi 
kibicami tego typu, do wspólnoty, których zalicza siebie i gotów jest w grupie tej 

                                                           
1
 J. Dudała, Fani – chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne. Warszawa 2004, s. 30 

2
 J. Kowalski, M. Krzyszkowska-Gerych, I. Kotapska-Oraszek, Fudbologika. Warszawa 2012, s. 56 
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aktywnie współdziałać na rzecz uwielbianej firmy sportowej i jej zawodników. 
Kibicowanie określimy wtedy jako obserwowanie życia i wydarzeń w danej 
dyscyplinie sportowej oraz rozgrywek po to, by dopingować i reklamować wybrany 
klub i jego zawodników utożsamiając się z ich zwycięstwami jak z własnymi 
sukcesami, a poniżając i zwalczając przeciwników faworyzowanych zawodników. 

Kibicowanie nie odnosi się tylko do zachowań na stadionach, lecz jest stanem 
psychiczno – osobowym życia codziennego i codziennej gotowości do obrony 
swych faworytów. Stadion jest jednak swoistą świątynią kibicowania. Stadion 
zdefiniujemy jako miejsce odbywania zawodów sportowych w czasie ich trwania 
wypełniające się zawodnikami i publicznością, w tym kibicami i służbą porządkową. 
Dla kibica stadion jest w określonym stopniu miejscem swoistej samorealizacji 
tożsamościowej, spełniania się jego roli kibicowskiej. Rola ta jest wypełniana 
zgodnie z określoną kulturą kibicowania, którą posiada i realizuje określony kibic. 
Kultura kibicowania stanowi część kultury sportowej, obok kultury gry sportowej 
(fair pay) oraz kultury urządzeń sportowych danego kraju (cywilizacji sportowej). 

Jakie zjawiska nazwiemy kulturą kibicowania? Kulturę kibicowania stanowią 
wszystkie wzory, normy, zachowania i nawyki wytworzone w procesie realizacji 
życiowej roli kibica i obowiązujące w danej grupie kibiców jej działania i codziennej 
gotowość do poświęceń na rzecz preferowanego idola (klubu, drużyny, 
zawodnika). Oczywiście kultura kibicowania formuje się w symbiozie z kulturą 
ogólną danego środowiska, a szczególnie z subkulturami młodzieżowymi.  
M. Pęczak w „Małym słowniku subkultur młodzieżowych” stwierdza: „Subkultura  
to względnie spójna grupa społeczna, pozostająca na marginesie dominujących  
w danym systemie tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją odrębność 
poprzez zanegowanie lub podważanie utrwalonych i powszechnie akceptowanych 
wzorców kultury”.

3
 

Wiek młodzieżowy, szczególnie w okresach kryzysów i przewrotów 
społecznych, degradacji starych wzorów i autorytetów, sprzyja tworzeniu się 
postaw buntu przeciwko otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, 
przeciwko obowiązującym normom i wartościom faktycznie także nie szanowanym 
przez starszych. Pobudza do tego buntu destabilizacja życia społeczno- 
politycznego, niepokoje o przyszłość, bezrobocie, nierówny dostęp do szans 
życiowych, bagatelizowanie problemów ludzi młodych, ich potrzeb kulturalnych, 
aktywności i samodzielności udziału w życiu publicznym itp. Nie trzeba dodawać, 
że te same czynniki popychają najaktywniejszych młodych ludzi do łączenia się  
w grupy kontestacyjne, w tym również kibicowskie. 

 
Typy kibiców i kibicowania 
Dwie subkultury wiążące się z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kibiców 

wysuwają się na czoło. Są to subkultura szalikowców i subkultura przemocy. 
Różnie wpływają one na styl kibicowania. Szalikowcy tworzą raczej grupy kibiców 
mocno zaangażowanych, lecz skłonnych do szanowania uznanych społecznie 
zasad kultury kibicowania. Natomiast subkultury przemocy zgodnie z nazwą 
uważają przemoc za swój naczelny styl funkcjonowania. M. Jędrzejewski  
w studium „Młodzież a subkultury” stwierdza: „Fudbolowi chuligani stanowią  
odłam subkultury przemocy zgrupowany w tzw. fanklubach piłkarskich. Kibice 
poszczególnych klubów toczą ze sobą regularne wojny”.

4
 Takie bojówki nie walczą 

                                                           
3
 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa 1992, s. 4 

4
 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Warszawa 1999, 181 
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o dobre imię konkretnej drużyny czy zawodnika, lecz szukają okazji do stoczenia 
bitwy z inną grupą bojówkarzy, a nawet oddziałami policji i służb porządkowych. 
Łączy ich fanatyczna filozofia przemocy, dzięki której w jej praktykowaniu 
wyładowują swoje frustracje życiowe. Znawca tych problemów J. Izdebski w piśmie 
„Charaktery” pisze: „Wśród bojówkarzy są uczniowie liceów, studenci, mężczyźni 
mający rodziny i dobrą pracę Co ich łączy? Fanatyzm, nienawiść, filozofia 
przemocy, w bojówce znajdują źródło poczucia siły, możliwość kierowania innymi, 
zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy”.

5
 A więc nie bieda ani poniżenie 

społeczne jest tu często przyczyną frustracji, choć pewnie tak jest nierzadko, lecz 
inne czynniki życiowej klęski, może klęski uczuć, ideałów, planów życiowych? 

Szalikowcy natomiast formują się jako grupy kibiców w środowisku kultury 
społeczności lokalnych – dzielnic, osiedli, mają miejski charakter i często domowe, 
rodzinne tradycje kibicowania danemu klubowi i drużynie. Tworzone przez 
młodzież męską w wieku 15-25 lat (udział dziewcząt to wyjątek). Nie akceptują oni 
niektórych wartości i zasad życia społecznego, czemu dają wyraz zastępując  
je własnymi normami i obyczajami. Naczelną wartością jest dla kibiców 
szalikowców klub sportowy i drużyna, z którymi oni się utożsamiają. Naruszenie  
tej świętości jest przez szalikowców bezwzględnie tępione, wywołuje agresje,  
bójki, akty wandalizmu na stadionach, nie mówiąc o hasłach, o okrzykach 
najczęściej niecenzuralnych. Dlatego te grupy kibiców, szczególnie mające  
za sobą tradycje ekscesów, są uznawane w społeczeństwie za chuligańskie,  
co jest oceną przesadną, zbyt uogólniającą. Są agresywne grupy kibiców 
szalikowców, rekrutujących się z tzw. młodzieży wysokiego ryzyka, przeżywającej 
niepowodzenia szkolne, patologie środowiska rodzinnego (alkoholizm, 
przestępczość itp.), niepowodzenia uczuciowe, skłonności do alkoholu czy 
narkotyków itp. 

Istnieje kilka prób typologii kibiców sportowych, głównie piłkarskich, bowiem  
w tej dziedzinie te zjawiska kwitną i rozgrywa się najwięcej dramatów powstawania 
tzw. niebezpiecznych stadionów. Posłużmy się tutaj typologią Radosława 
Kowalskiego, autora książki „Potomkowie Hooligana – Szalikowcy”, który  
wyróżnia siedem typów kibiców i kibicowania.

6
 Są to: „animalsi”, „zadymiarze”, 

„official hooligan”, „ultrasi”, „szalikowcy”, „kibice” i „fanatycy”. Nazwy może  
nie są najszczęśliwiej dobrane, choć autor dba o ich adekwatność do charakteru  
i haseł danej grupy kibicowskiej. Można by je bardziej związać ze stylem  
i zasadami kibicowania, wyznawanymi i praktykowanymi przez daną grupę. Byłoby 
to trwalsze kryterium określające istotę postaw kibiców. R. Kowalski uszeregował 
swoje typy kibiców od grup najradykalniejszych, niezbyt zasługujących na nazwę 
kibice, do kibiców biernych, uczestników widowiska bez pasji i zaangażowania. 

Postąpimy odwrotnie, zaczniemy od typu zwykłych uczestników imprez 
sportowych, którzy na miano kibiców raczej nie zasługują. K. Hebda i M. Wypych 
w podręczniku z zakresu kultury kibicowania „Kibic? Co o nim wiem?” dają takim 
kibicom nazwę „piknik” i piszą, że … „jest to rodzaj kibica, którego głównym celem 
jest przyjść na mecz w celu jego obejrzenia i zjedzenia kiełbaski. Jest z drużyną 
tylko wtedy, kiedy jej idzie dobrze. (…) nie śpiewa podczas meczów, uważając to 
za wielki wstyd i poniżenie. Kiedy ktoś wstanie przed nim krzyczy siadaj, często ma 
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trąbkę i trąbi wnerwiając ludzi dookoła. Większość z nich przychodzi tylko na 
najważniejsze mecze w sezonie”.

7
 

Natomiast według cytowanego Kowalskiego grupa „kibice” nie bierze udziału 
w żadnych boiskowych ekscesach: „Kibic ma szal, flagę, ale nie siedzi w tzw. 
młynie. Posiada dobrą wiedzę na temat sportu zaczerpniętą z telewizji, radia, 
prasy, a nawet książek. Na wyjazdy jeździ raczej sporadycznie, jeśli już wyjeżdża 
to najczęściej incognito i blisko samochodem lub autobusem. Wszelkie zadymy 
stara się omijać i w nich nie uczestniczyć. Obecnie praktycznie na każdym meczu 
rozgrywanym w miejscu zamieszkania”.

8
 Niechętnie daje się wciągnąć w akcje 

mające na celu pomoc dla ulubionego klubu czy drużyny. Zadymy stadionowe 
omija starannie i zwykle rezygnuje z obejrzenia meczu, na którym zadyma  
jest pewna. Choć sam dumnie nosi szal z emblematami określonej drużyny nie 
cierpi zorganizowanych szalikowców i wszelkich awanturników wśród kibiców.  
Ma zwykle swoje koleżeńskie grono do wspólnych wypraw na mecze, ale bez 
silniejszych więzi grupowych i wspólnych celów. Mecz to dla niego rozrywka  
i emocja – kto wygra? I to jest jego styl i idea głównego kibicowania, które 
zapewnia pełne bezpieczeństwo na stadionie dla publiczności, jeśli nie ma 
agresywnych grup kibiców. 

Podobne bezpieczeństwo zapewniają ze swej strony grupy kibiców – 
fanatyków. Gardzą oni chuligańskimi bojówkarzami z racji ich agresywności i żądzy 
walki oraz wojowniczymi szalikowcami, choć sami preferują pewne pozytywne 
cechy tej ostatniej grupy. Fanatycy są zdolni dla swojego klubu i drużyny zrobić 
wszystko, na co tylko ich stać, ale bez użycia przemocy, napaści i walki. Nic 
fanatyka nie odstraszy od uczestnictwa w meczu jego drużyny, nawet groźba 
pobicia przez bojówkarzy czy szalikowców. Dla niego nie ma życia bez ulubionej 
drużyny i zawodników, z którymi utożsamia się nałogowo. Nie nosi koszulek czy 
szalów z godłami klubu czy drużyny, ale dobrze zna ich tradycje i zwycięstwa. 

Fanatycy to raczej indywidualiści, choć tworzą oni grupy luźno zintegrowane, 
głównie poprzez wspólne dyskusje i wyprawy na mecze. Styl kibicowania polega 
głównie na sile indywidualnych zainteresowań i tradycyjnego przywiązania do 
danego klubu i drużyny, nie bez dzielnicowej, miejscowej rodzinnej tradycji. 
Podobne przywiązanie charakteryzuje szalikowców, którzy jednak nie pogardzają 
walką zaatakowani przez ultrasów – bojówkarzy czy inne grupy lub w walce  
o dobre imię swojej drużyny czy zawodnika. Charakteryzując grupę szalikowców  
R. Kowalski pisze, iż szalikowiec to „… - przede wszystkim kibic i miłośnik sportu. 
Potrafi spędzać godziny przed telewizorem wpatrując się w relacje sportowe,  
jest czytelnikiem kilku gazet o tej problematyce. W bójkach uczestniczy raczej 
spontanicznie, najczęściej wówczas, kiedy atakowany musi się bronić. 
Charakteryzuje go pełny szacunek do barw klubowych, który przejawia się  
w odpowiednim wyglądzie (szalik, flagi, koszulki, pomalowana twarz). Stara się 
zachować pewien dystans do innych grup”.

9
 

Szalikowcy są mocno zintegrowani, mają zwykle swojego przywódcę, 
wspólnie ustalają działania, hasła, dopingi na meczach itp. Główna idea ich 
kibicowania to być z drużyną i klubem na dobre i złe, pomagać dopingiem  
w wywalczeniu zwycięstw, bronić dobrego imienia i sławy ulubieńców. Szalikowiec 
czuje się silny mocą wspólnoty, grupy z zasadą „wszyscy za jednego, jeden za 
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wszystkich”. Solidarność i liczenie na pomoc grupy oraz każdego szalikowca  
z własnej grupy w potrzebie są niezwykle mocno utrwalone i praktykowane  
w tej wspólnocie kibiców. Wiadomo, że kierownictwa klubów, a także drużyn  
i poszczególni zawodnicy z wszystkich grup kibiców głównie liczą na 
współdziałanie szalikowców, szczególnie tych, którzy nie są spontanicznie zbyt 
agresywni bez powodu, ale także nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Poza 
przypadkami bezmyślnej agresji są to kibice spełniający wszystkie wymogi tej roli. 

Czy wobec tego może to być grupa kibiców zagrażająca bezpieczeństwu 
stadionu? A w pewnych sytuacjach może bronić, a nawet decydować o tym 
bezpieczeństwie. W zasadzie szalikowcy z racji samej idei kibicowania i jego stylu 
nie zagrażają bezpieczeństwu stadionu, a nawet mogą poprzez swoją obecność 
przyczynić się do jego bezpieczeństwa. Może tak być, gdy zawodowi zadymiarze 
lub bojówkarze szykują się do działań zakłócających bezpieczeństwo stadionu, ale 
muszą liczyć się z siłą szalikowców i rezygnują z tego zamiaru. 

Grupa kibiców zwanych „ultrasami” z reguły nie atakuje innych grup. Raczej 
nie atakują fanów zespołu przeciwnego, ale sami sprowokowani potrafią wziąć 
aktywny udział w bójce. Uwielbiają atmosferę widowiska sportowego (race, 
fajerwerki, świece dymne, petardy). Śledzą na bieżąco wyniki sportowe, interesują 
się tym. Są mocno przywiązani i oddani klubowi, czemu dają wyraz dbając  
o atmosferę na trybunach, o śpiew, okrzyki, skandowania, transparenty  
itp. Widownia te zabiegi docenia i uczestniczy w nich. Walczą o dobre imię klubu  
i drużyny nie tylko w słowach i hasłach, lecz w razie potrzeby w bójce z fanami 
klubu konkurencyjnego. 

Podobne cechy ma grupa nazwana „official hooligan”, którą charakteryzuje 
duże zainteresowanie sportem i mocna identyfikacja z klubem. Uczestniczy – pisze 
Kowalski – najczęściej w bijatykach bezpośrednio związanych z imprezą sportową. 
Chodzi na mecz zarówno po to, aby obserwować rywalizację sportową, jak i w celu 
wywołania awantury z kibicami drużyny przeciwnej (…) „Szanuje barwy klubowe,  
a ze swoją drużyną jest zawsze, gdy wygrywa i przegrywa”

10
 Ich filozofia 

kibicowania jest prosta - „nasi góra, wrogowie kaput”. 
 
Pseudokibice i dewianci sportowi 
Są grupy pseudokibiców, które pod pretekstem meczów sportowych szukają 

okazji do sprowokowania tzw. „zadymy” czy brutalnej bójki ulicznej, nie mających  
z reguły nic wspólnego z przebiegiem i wynikami meczu. Nie o nie bowiem chodzi, 
lecz o uczestniczenie w bójce i krwawe zwyciężenie przeciwnika. Cytowany 
Kowalski wyróżnia grupę „zadymiarzy” i grupę „animalsów” i ma duże wątpliwości 
czy można ich w ogóle uznać za kibiców. Moim zdaniem nie można, są to bowiem 
z reguły pseudokibice i dewianci spotowi. Przyjrzyjmy się realizacji ich filozofii 
agresji. 

Według R. Kowalskiego „zadymiarza” charakteryzuje „fakt częstych wyjazdów 
i to, że od czasu do czasu potrafi zapamiętać wynik meczu, i wie, jakie drużyny 
grają”.

11
 Grupa „zadymiarzy” całą swoją uwagę koncentruje na planowaniu  

i przeprowadzaniu bójek z wrogimi kibicami, którymi mogą być szalikowcy, 
fanatycy, ultrasi czy inni. Wszystko jedno, byle byli słabsi, łatwi do pobicia  
i osiągnięcia zwycięstwa. Zwycięstwo w bójce jest celem, a nie wynik meczu, 
sukces sportowy konkretnej drużyny. Podobnie działają i realizują styl 
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pseudokibicowania „animalsi”. Są oni mistrzami w planowaniu i przeprowadzaniu 
bójek stadionowych i ulicznych, które kończą się nawet śmiercią przypadkowego 
kibica, jak to miało miejsce w tym roku w Krakowie. Kowalski tę grupę 
pseudokibiców charakteryzuje jako wspólnotę zaspokajania potrzeby wyładowania 
głębokich kompleksów, utraty nadziei na normalne życie, depresji. To prowadzi do 
skrajnych form agresji bez powodu, dla samej agresji. „Animalsa” opisuje jako typa, 
który „nie interesuje się za bardzo sportem, bądź interesuje się w niewielkim 
stopniu. Widowisko sportowe jest dla niego znakomitą okazją do udziału  
w „zadymie”, w bijatyce, taką samą, jak np. udział w manifestacji ulicznej. Często 
zdarza się, że nie pamięta (bo go to nie interesuje), jakim rezultatem skończył się 
mecz ani, jakie drużyny grały. Praktycznie nie uczestniczy w wyjazdach na mecze 
poza miejscem zamieszkania. (…) charakteryzuje go schematyzm w postrzeganiu 
zewnętrznego świata (otoczenie najczęściej według zasady białe – czarne), niski 
stopień krytycyzmu wobec własnych działań”.

12
 

Jak wytłumaczyć zachowania kibiców, szczególnie pseudokibiców, 
zagrażających bezpieczeństwu stadionów? Istnieje wiele torii na ten temat. 
Generalnie kibicowanie jest definiowane jako potrzeba społeczna, która  
w momencie, gdy łamane są normy społeczne przeradza się w agresje i przemoc, 
stanowiące negatywną dewiację społeczną. Potrzeba ta wynika z elementarnych, 
odwiecznych form aktywności, jakimi są obrona terytorium jako naturalny 
mechanizm życia zwierząt i ludzi, ustanawianie ważności w obrębie stada  
oraz fakt, że człowiek to istota wojująca. Wszystkie te pierwotne formy aktywności 
mają swe pośrednie odzwierciedlenie w zawodach sportowych. Cz. Matusewicz  
w analizie psychospołecznej „Widowisko sportowe” pisze: „Zatem tak, jak 
uwarunkowania biologiczne skłaniają nas do łączenia się w grupy, tak też skłaniają 
do uczestnictwa w widowiskach sportowych. Jednak siły te przechodzą przez filtr 
naszej świadomości, nawyków kulturowych, upodobań estetycznych i nie działają 
w czystej postaci, o czym warto pamiętać myśląc o widowiskach sportowych. Nie 
mniej warto też pamiętać o tym, że ładunek biologicznie uwarunkowanych emocji 
najpełniej wyzwala się w czasie widowisk sportowych, a nie teatralnych, 
operowych czy też estradowych”.

13
 

Na czoło teorii tłumaczących zachowania kibiców wysuwa się psychologia 
tłumu Gustawa Le Bona, a następnie teoria konwergencji oraz koncepcja Turnera  
i Killiana. Teoria psychologii tłumu Le Bona stwierdza, że „… każdą jednostkę  
w tłumie cechuje zanik świadomości swego „ja”, przewaga czynników 
nieświadomych (…). Jednostka przestaje być sama sobą, staje się cząstką tłumu, 
zstępuje tym sam o kilka stopni niżej w swym rozwoju kulturowym, staje się istotą 
dziką i niewolnikiem instynktów. Ma spontaniczność, gwałtowność i okrucieństwo”. 
W tłumie wyzwala się agresywność w zachowaniach ludzi z byle powodu, co nie 
miałoby miejsca u danej jednostki w odosobnieniu. Osoby rozsądne zaniżają  
w tłumie swój poziom umysłowy i etyczny do poziomu najgorszej jednostki 
działającej w tej sytuacji. Jednostka czy grupa prowodyrska stanowi jądro tłumu,  
a reszta godzi się na potulne granie roli jego obrzeży. Silne stany emocjonalne 
powstające w tłumie zawężają pole świadomości i krytycyzmu uczestników. Tłum 
nie zastanawia się nad konsekwencjami swych działań, idzie za hasłami 
spontanicznie obranego przywódcy, bez rozeznania i wiedzy kim on faktycznie 
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jest. A to prowadzi często do działań destrukcyjnych, ślepych, nieprzemyślanych. 
Podobnie dzieje się z częścią widowni stadionu przekształconej w tłum pod 
wpływem haseł grupy inicjatorów zadymy. I rozróba na stadionie gotowa. Zwykli 
uczestnicy widowiska są wtedy w dużym niebezpieczeństwie, bo zwykle cierpią 
najbardziej niewinni, przypadkowi uczestnicy „zadymy”. 

Teoria konwergencji nie neguje walorów psychologii tłumu. Zwraca uwagę na 
fakt, że jeśli osoby o takich samych przekonaniach i emocjach znajdują się obok 
siebie łatwo mogą zawiązać grupę i podjąć wspólne działania. A przecież na 
stadionie stykają się osoby o tych samych przekonaniach i emocjach odnośnie 
danej drużyny i jej klubu, co sprzyja tworzeniu grupy kibiców. Ale nie tylko taka 
wspólnota przekonań może być impulsem utworzenia grupy kibiców, lecz z innych 
powodów np. frustracji, o czym pisze P. Chlebowicz w studium kryminologicznym 
„Chuligaństwo stadionowe” „Teoria konwergencyjna jest niekiedy łączona  
z elementami teorii frustracji – agresji. Wspólne dla jednostek frustracje będą 
zawsze prowadziły do agresji, jeśli jednostki znajdą się w tłumie. Oznacza to, że 
tłum spełnia rolę katalizatora inicjującego i zarazem przyspieszającego wybuch 
agresywnych zachowań. Zwraca się przy tym uwagę na aktywną postawę liderów 
tłumu, którzy stymulują określone grupy fanów. Silny wpływ przywódców tłumu 
zaznacza się zwłaszcza w przypadku charyzmatycznej osobowości liderów”.

14
 

Turner i Killian w swej koncepcji także nawiązują do tez Le Bona skupiając się 
na procesach kształtowania się tłumu. Nagłość i niepewność odnośnie następstw 
wydarzeń, brak informacji o sytuacji, brak danych odnośnie racjonalnego podjęcia 
decyzji co robić – to woda na młyn tworzenia się złowrogiego tłumu. P. Piotrowski 
w pracy „Szalikowcy” pisze: „Rozpowszechnienie się pogłosek może wpłynąć  
na wystąpienie naruszeń porządku podczas imprez sportowych (np. pojawienie się 
informacji o sprzedaniu meczu). Osoba, która posiada i przekazuje sensacyjne 
informacje może uzyskać uznanie zbiorowości i stać się jej przywódcą”.

15
 

Z koncepcji socjologicznych na ten temat trzeba wziąć pod uwagę teorię 
wartości towarzyszących, teorię normatywną i koncepcję subkulturową. Twórca 
teorii wartości towarzyszących Neil Josepeh Smelser twierdzi, że każde 
spontaniczne zachowanie widowni musi mieć swoje korzenie w całym zestawie 
czynników sprzyjających zachowaniom dewiacyjnym. Powstaje wtedy napięcie 
strukturalne i zawiązuje się przymierze strukturalne. Napięcie wywołują realne  
i pozorne konflikty, zaś przymierze strukturalne powstaje z przekonania tłumu,  
iż dzieje się krzywda ich drużynie, której nie da się naprawić w ramach przyjętych 
norm, a tylko przez agresje i przemoc. 

Teoria normatywna dowodzi, że odrębne na co dzień jednostki w tłumie 
napotykają na wytworzony wspólnie zestaw norm, którym w leku przed sankcjami 
otoczenia podporządkowują się i zachowują zgodnie z nimi. Koncepcja 
subkulturowa twierdzi, że subkultury przemocy, wywołujące fakty chuligańskich 
ekscesów, stają się źródłem pozytywnych emocji dla przeżywających kryzys 
młodzieńców, którzy w ten sposób dowartościowują się i odzyskują wiarę we 
własne siły, zdobywają poprzez swe wyczyny uznanie rówieśników i rozładowują 
swą frustrację. 
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Bezpieczne i niebezpieczne stadiony 
Christian Bromberger szuka motywów chodzenia ludzi z pasją na mecze  

w tym, iż ta gra zawiera w sobie większość problemów życiowych i społecznych, 
pozytywnych i negatywnych, jak sprawiedliwość, oszustwo, solidarność, zdrada, 
szczęście, pech, dobro, zło itp. W toku widowiska i kibicowania określonej drużynie 
uczestnicy imprezy mogą publicznie uzewnętrznić swoje sympatie i antypatie oraz 
zintegrować się z innymi o podobnych przekonaniach i emocjach w zwartą grupę. 
Mogą też uznać siebie jako członka grupy za współautora sukcesów, bądź 
człowieka współwinnego klęsk swojej drużyny. Wszak kibiców z pasją uważa się  
w piłce nożnej za dwunastego zawodnika na boisku. Rodzi się poczucie 
kształtowania atmosfery stadionu jako ceremoniału odświętnego poprzez 
organizowanie pomysłowych form dopingu i apoteozy męstwa własnej drużyny.  
A to wszystko wyznacza bezpieczny i sympatyczny wizerunek stadionu, który jest 
ideałem prawdziwych kibiców. Nawet tych, którzy w obronie swojej drużyny i klubu 
nie wahają się stoczyć bójki. 

Kiedy jednak można mówić o stadionie, że jest niebezpieczny? Przede 
wszystkim wtedy, gdy bójki i dewastacje, przerywanie meczów i wtargnięcia 
„zadymiarzy” na boisko stają się regułą. To oznacza, że pseudokibice panują nad 
danym stadionem grożąc pobiciem, a w najlepszym razie zmarnowaniem przez 
normalnych widzów ich widowiska. Wtedy najdotkliwszą karą dla klubu, choć 
głównie bez jego winy, jest zamkniecie stadionu na jakiś czas, jeśli chodzi  
o organizację na nim rozgrywek meczowych. Takie kary były w Polsce wielokrotnie 
stosowane, nie były one jednak zbyt skuteczne. 

Najskuteczniejsza jest odpowiednia konstrukcja całości wnętrza stadionu, 
dokładnie oddzielająca widownię od boiska, co nie jest łatwe do osiągnięcia.  
No i silna obsada policji oraz służb porządkowych, w razie potrzeby nie 
patyczkujących się z rozrabiakami, choć często w takich bójkach stadionowych 
odróżnienie atakujących od broniących się jest nader trudne. Pozostaje jeszcze 
możliwie dokładne rozpoznanie prowodyrów rozróbek i nie wpuszczanie ich na 
stadion na mecze. Nie jest to jednak sposób zbyt skuteczny, bowiem liderzy nie 
wpuszczeni wyznaczają prowodyrów w ich zastępstwie, którzy szczególnie żarliwie 
starają się wypełnić swoją misje, co daje jeszcze gorsze rezultaty. 

Widomo, że rywalizacja sportowa odzwierciedla problemy warunków i stylu 
życia danego społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo żyje w warunkach niezłego 
bezpieczeństwa socjalnego bezpieczne są również stadiony. Jeżeli społeczeństwo 
nie żyje pod presją rywalizacji bytowo – majątkowej za wszelka cenę, lecz  
w stabilnych warunkach unormowanego prawem współzawodnictwa  
i samopomocy społecznej, brak jest silnych bodźców do agresywnych zachowań. 
Stadiony funkcjonują wtedy bezpiecznie i kulturalnie. Jeżeli w społeczeństwie 
istnieje zgoda i silne dążenie odnośnie stworzenia warunków równego startu 
życiowego szczególnie dla młodego pokolenia, a stopa bezrobocia nie jest wysoka, 
szczególnie nie jest zawyżona wśród ludzi młodych, jak w naszym kraju, to nie 
pojawiają się silne uwarunkowania życiowej frustracji wśród młodzieży, co można 
najbardziej transparentnie wyrazić poprzez stadionowe „zadymy”. 

W tych zjawiskach widać jak na dłoni główne, rzadko jednak w analizach 
dewiacyjnych zachowań stadionowych młodzieży eksponowane uwarunkowania 
istnienia i nasilania się problemu niebezpiecznych stadionów. O tym trzeba mówić  
i pisać. 
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Streszczenie 
Sport stał się czymś sakralnym w życiu setek narodów i państw. Kibicowanie 

sportowcom i drużynom stało się zachowaniem niezwykle emocjonującym, 
łączącym w grupy kibiców danego klubu, którzy rywalizują niezwykle walecznie  
w manifestowaniu swego poparcia z kibicami klubu czy drużyny przeciwnej, aż do 
starć fizycznych włącznie. Takie walki kibiców konkurujących drużyn, szczególnie 
futbolowych, powodują zakłócenia, zniszczenia, pobicia na stadionie, grożne dla 
zawodników i dla normalnych widzów, co powoduje przekształcanie się stadionów 
bezpiecznych dla imprez w stadiony niebezpieczne. 

Wiele państw stosuje wobec agresywnych kibiców silną ochronę policyjną 
stadionu, nie wpuszczanie na imprezy osób znanych z wyczynów, aresztowania, 
kary sądowe. Tego rodzaju radykalne środki dają pozytywne rezultaty, jak np.  
w Anglii. Natomiast półśrodki, pewna tolerancja klubów wobec agresywnych 
kibiców, praktykowane w Polsce, nie są skuteczne. Najważniejsze jest społeczne 
źródło awantur i agresywności grup kibiców, jakim okazuje się być słabe 
wychowanie w rodzinie, brak reakcji opinii publicznej, mass – mediów oraz brak 
warunków dla młodzieży wyżycia się w rywalizacji sportowej na przeznaczonych 
dla niej lokalnych stadionach. A także wysokie bezrobocie wśród młodzieży  
w czasach kryzysu. 

 
Summary 
Sport has become almost sacred in the lives of many nations and countries. 

Supporting sportsmen and teams has became a highly emotional phenomenon, 
integrating fans into groups which courageously compete with fans of opposing 
clubs or teams, manifesting their support strongly, even with physical clashes. 
Such fan fights of competing teams, particularly football, cause disturbances, 
destruction, and physical aggression at the stadiums, dangerous both for the 
players and viewers, and transforming stadiums (normally safe for events) into 
perilous places. 

Many countries apply strong police presence and measures at the stadiums 
against belligerent fans, including refusing their entrance to events, arrests, and 
penalties. Such radical measures bring positive results, e.g. in England. Half-
measures, however, along with what is in effect the clubs’ tolerance towards 
aggressive fans, as practiced in Poland, are not effective. Most importantly, the 
social sources of disturbances and belligerency of fan groups seem to derive from 
weak family upbringing, tacit approval from mass media and public opinion, as well 
as limited opportunities for the youth to “live it up” in sport competition at venues in 
their local communities. Another reason is a high unemployment rate among the 
youth during crisis times. 
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PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA A PYTANIE O „INNEGO” 

 
 

Pytanie o „innego” jest pytaniem o pierwotną wrogość i jej przezwyciężanie. 
Pytaniem o tożsamość człowieka i jej konstytutywne elementy, pytaniem w końcu  
o tożsamość całych grup i społeczności oraz dynamiczną dialektykę kształtowania 
ich właściwych modi (określeń). Pytanie o innego jest jednocześnie pytaniem  
o uwikłanie inności w obcość oraz jednostkowe, jak i społeczne konsekwencje 
owej szczególnej dialektyki „obcego”. „Doświadczenie obcego, które oznacza coś 
więcej niż tylko przyrost doświadczenia, przemienia się w wyobcowanie 
doświadczenia, a ten, kto je poczynił sam dla siebie staje się obcy, obcość jest 

zaraźliwa w tym sensie co choroba, miłość, nienawiść czy śmiech”
1
 – czytamy  

w pracy Topografia obcego Bernharda Waldenfels’a. Co uderzające, jak zaznacza 
filozof, to stosunkowo późne sproblematyzowanie na gruncie myśli europejskiej 
kategorii obcego, a wcześniej „innego” (uchwycenie inności poprzedza bowiem 
ujęcie „tego, co obce”, sproblematyzowanie „obcego”), czego przyczyny upatruje 
Waldenfels w specyfice dyskursów zapoczątkowanych grecką filozofią. Istota 
przywołanej refleksji zasadza się na koncentracji na dwóch kategoriach, a raczej 
przewartościowaniach w obrębie owych dwóch kategorii: rozumu i podmiotu 
(„przemiany nowożytnego pojmowania rozumu i przemiany pojmowania roli 

podmiotu”
2
) oraz ześrodkowaniu na nich nici przewodnich europejskiej myśli. 

Rzecz pierwsza odnosi się, jak zaznacza badacz, do możliwych granic rozumu, czy 
też budowanych za jego sprawą „porządków”, porządków za każdym razem 
ograniczonych, czy to poprzez doświadczenie, czy inny, nie dający się pogodzić, 
skorelować z aktualnie rozpatrywanym lub konstruowanym – porządek. 
„Ograniczone porządki sprawiają, że obce staje się obserwowalne w postaci nad – 
zwyczajnego, które na różne sposoby wyłania się na marginesach oraz w lukach 

różnych porządków”.
3
 Rzecz druga – przemiana w obrębie postrzegania podmiotu 

– tyczy przeniesienia podmiotu jako takiego z centrum refleksji, namysłu nad 
człowiekiem w inne jej obszary, z czym wiąże się podważenie roli podmiotu jako 
fundamentu wiedzy i „nośnika rozumu”. Co istotne, a co podkreśla Waldenfels, 
podmiot „wymyka się sam sobie i nie może temu zaradzić poprzez refleksyjny 
«powrót do samego siebie»”. Owo szczególne przewartościowanie roli i znaczenia 
podmiotu „… konfrontuje nas z czymś radykalnie obcym, co poprzedza wszelkie 
próby przyswojenia i przeciwstawienia się im, tak jak obce spojrzenie, które 

dosięga nas zanim jeszcze to sobie uzmysłowimy”.
4
 Oswajanie, czy też 

„opanowanie obcego”, to proces, z którym europejska myśl, jak zaznacza filozof, 
zmagała się przez stulecia, w oświeceniu nabierając właściwego sobie kształtu, 
wydobycia niejako „obcego” na światło dnia, uczynienia zeń ważkiego planu 
refleksyjnego namysłu, obszaru konfrontacji z wyłaniającym się w ten sposób 
problematem – samego myślenia. 

                                                           
1
 H. Waldenfels, Topografia obcego, przeł. J. Sidorek. Warszawa 2002, s. 4 

2
 Ibidem, s. 4 

3
 Ibidem, s. 5 

4
 Ibidem 
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Jeśli wymyśleć się w pojęcie „obcego”, powie Waldenfels, to rysuje się przed 
nami szerokie pole znaczeniowe, „obce, po pierwsze, jest coś, co występuje poza 
własnym obszarem (…) i co bywa personifikowane w formie „obcokrajowiec” albo 
„obcokrajanka” (…). Obce, po drugie, jest coś, co należy do kogoś innego (…). 

Jako obce, jawi się, po trzecie, to, co odmiennego rodzaju i za takie uchodzi”.
5
 Nie 

jest ono tym samym, co „inne”, a będąc znaczeniowo z nim związane stanowi  
w jakimś sensie jego rozszerzenie. „Obce nie jest po prostu czymś innym (έτερον; 
aliud), które – tak jak w Sofiście Platona – powstaje poprzez odgraniczenie od 

tego, co jest tym samym (ταύτόν; idem)”.
6
 Obcość będzie nie tylko oddzieleniem  

i odróżnieniem, jak to jest w przypadku inności, ale zanegowaniem szczególnego 
rodzaju przynależności. Identyfikacja człowieka dokonuje się bowiem poprzez 
różnicę (odróżnienie siebie od innego), ale jednocześnie poprzez przynależność  

do kolektywu, jakiegoś „my”.
7
 Obcość natomiast, to wyrwanie z owej 

przynależności, wyobcowujące separowanie, osadzenie poza jej obrębem. 
Poprzez proces separacji „inne” przechodzi w „obce”, dokonuje się swoisty proces 
alienacji. Obcy, prócz tego, że inny, odmienny staje się odległy.  
Z terminologicznego uwikłania – nakładania się planów znaczeniowych pojęć: 
„inny”, „odmienny”, „różny”, a w końcu „obcy”, to właśnie pojęcie „obcy” („obcość”) 
zostaje najczęściej zestawione z pojęciem „wrogi” („wrogość”). Obcy postrzegany 

jest jako wrogi, zagrażający temu, co własne, swoje.
8
 Wrogość natomiast jawi się 

jako wypadkowa niepokoju i strachu wynikła z konfrontacji z tym, co obce.
9
 

Obserwujemy tutaj swoistą dialektykę dyskursu odwołującego się  
do kategorii „innego” – „obcego”. Z jednej strony ukazuje się bowiem wyraźna 
nieobecność w refleksji europejskiej „innego”, która od czasów greckich bazowała 
raczej na pojęciu logosu, odwołującego się do tego, co ludziom wspólne (zdolność 
myślenia jako właściwość wyróżniająca człowieka), marginalizując tym samym 

pojęcie obcości,
10

 z drugiej natomiast strony „obcość”, (czy „inność”) mimo braku 

jej problematyzacji na płaszczyźnie dyskursu, racjonalnej refleksji stanowiła 
podstawę konstytucji, czy określania tego, co własne, swoje. Stąd chociażby 
pojawienie się w języku greckim określenia barbarzyńca (βαρβάρους) oznaczające 
człowieka dzikiego, niecywilizowanego, spoza greckiego czy później rzymskiego 
kręgu kulturowego (łaciński odpowiednik greckiego βαρβάρους to barbarus), 
człowieka obcego – cudzo – ziemca. Jego „obcość” zasadzona była na przypisanej 
nieznajomości języka, jak i cywilizacji greckiej (grecko-rzymskiej), traktowanej jako 

właściwy punkt odniesienia dla opisu rzeczywistości, jak i samego człowieka.
11

 

Jeśli sięgnąć zatem rzeczywistości antycznej czy przednowoczesnej
12

  
i osadzonych w jej planie bytów kulturowych, rzec można, iż jednym  

                                                           
5
 Ibidem, s. 16 

6
 Ibidem 

7
 Patrz: ibidem, s. 18 

8
 Por. ibidem, s. 20-21 

9
 Waldenfels zaznacza, iż nie należy za każdym razem czynić prostej analogii pomiędzy „innym”  
a „wrogim”, co częstokroć ma miejsce w literaturze przedmiotu, patrz: H. Waldenfels, Topografia 
obcego, op. cit., s. 44-47 

10
 Ibidem, s. 11 

11
 Por.: W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego. Warszawa 1999,  
s. 76 

12
 Termin „przednowoczesność” – wprowadza Jacques le Goff – rozwijający założenia szkoły Annales, 
jako termin określający okres średniowiecza, co miało zrekapitulować traktowaną częstokroć 
wyłącznie krytycznie epokę, patrz: J. le Goff, Długie średniowiecze, przeł. M. Żurowska. Warszawa 
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z istotnych elementów kształtujących tożsamość całych wspólnot była konfrontacja 
względem „innego” („obcego”) postrzeganego jako „wrogi”, „nie swój”, „odmienny”, 
mimo nieobecności wyróżnionej kategorii w ówczesnych dyskursach. Kształtowana 
na tak zarysowanej kanwie tożsamość jednostek, jak i całych grup społecznych,  
z konieczności łączona była z wrogością i uprzedzeniem. Zagrażającym, wrogim 
był zawsze „inny” – pochodzący z odmiennej grupy społecznej, innego kręgu 
kulturowego. „Innego” należało się wystrzegać chroniąc przed nim to, co „własne”, 
chroniąc własną tożsamość. „Inny” pojęty jako obcy (obcokrajowiec) nie wzywał  
do zrozumienia, a nakłaniał do wrogości (niezrozumienie odmienności pogłębiało 
wrogość), inny umacniał przekonanie o konieczności chronienia dostępu do 
własnej odrębności i stania na straży jej konfrontacji z tym wszystkim, co nie 
mieściło się w granicach oswojonej, traktowanej jako własna rzeczywistości. 

Ów przednowoczesny świat, ze swą konstytutywną konstrukcją, 
przeciwstawienia ja – obcemu, wrogiemu „innemu” został naruszony za sprawą,  
z jednej strony nowoczesnego dyskursu, i z drugiej samej dynamiki zacierania 
granic w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Tutaj „inny” – okazuje się być 
tuż obok, inny przechodzi w drugiego, z którym przychodzi się konfrontować 
współczesnemu człowiekowi na każdym niemal kroku jego życiowych poczynań. 
Owa otwartość świata współczesnego staje się zatem rzeczywistością wyzwania, 
wyzwania rzuconego „innemu”, a raczej jego obrazowi, wyzwania względem 
tożsamości ja i jej składowych elementów, tożsamości budowanej w opozycji 
wobec „drugiego”. Człowiek poruszając się w mnogości nachodzących na siebie 
światów (odmienności, odmiennych kultur, sposobów myślenia) z konieczności 
zderza się z tym, co niezrozumiałe, a to pociąga za sobą konieczność spotkania 
(konfrontacji), a wraz z nim próby zrozumienia „innego”, – odmiennego od ja i jemu 
obcego oraz siebie w relacji swoistego uwikłania w inność. Jak zaznacza 
Waldenfels „… za wysiłkami zmierzającymi do zrozumienia obcego widoczne są 
cienie polityki wobec obcych, które w krajach wysoko uprzemysłowionych wyłoniły 
się z otwarcia granic, z bezpośredniego sąsiedztwa i ze znacznego przemieszania 

kulturowych sposobów życia…”.
13

 
Wobec takiego wyzwania staje w świecie nowoczesnym czy też 

późnonowoczesnym szczególniej pedagogika, stanowiąc podstawę kształtowania  
i wychowywania człowieka, staje się zarazem katalizatorem owych dynamicznych 
przemian mających kluczowe znaczenie dla budowania nowej, „płynnej”, czy też 

„rozmytej” tożsamości.
14

 Inny staje się zadaniem, ale i wyzwaniem, wyzwaniem do 

poszanowania, a wcześniej jeszcze do zrozumienia. Rozumienie natomiast, by 
przyniosło zamierzony efekt, wsparte winno być dialogiem. Pedagogika dziś zatem 
jako jeden ze swych filarów winna czynić otwartą postawę dialogiczną, a raczej 
wychowanie w jej stronę. To dialog bowiem staje się możliwym narzędziem 
porozumienia i komunikacji w rzeczywistości wielości kultur. Jak zaznacza Jerzy 
Nikitorowicz, „edukacja międzykulturowa jako proces dialogu kultur (…). 
Kształtowałby otwartość i tolerancję, wyrzekając się poczucia wyższości kulturowej 
na rzecz wzajemnej wymiany wartości i dbałości o wspólny spadek dziedzictwa 

                                                                                                                                                    
2007; J. le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa. Warszawa-Gdańsk 
2002; J. le Goff, Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego. (w:) Czas w kulturze, pod. red. 
A. Zajączkowski. Warszawa 1988 

13
 H. Waldenfels, Topografia obcego, op. cit., s. 13 

14
 Patrz: Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz. Kraków 2006; Z. Bauman, Tożsamość. 
Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz. Gdańsk 2007 
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kulturowego”.
15

 Jeśli zatem zadaniem pedagogiki jest kształtowanie postaw 
otwartości i tolerancji, kształtowanie zdolności refleksyjnego namysłu nad 
otaczającą rzeczywistością, kształtowanie zdolności rozumienia złożoności świata, 
a wraz z nim człowieka, kształtowanie, w końcu, gotowości do spotkania tegoż 
człowieka i wchodzenia z nim w dialog, to nie może być ona głucha na faktyczne 
tło ludzkiej aktywności (zastaną rzeczywistość), nie może unikać konfrontacji  
z realiami w jakich przychodzi żyć współczesnemu człowiekowi. Rozwijając 
zdolność rozumienia świata i krytycznego doń odniesienia człowiek za każdym 
razem mierzy się ze światem danym mu w takiej, a nie innej postaci. Refleksyjne 
zatrzymanie nad człowiekiem skorelowane zostaje z refleksją nad światem jako 
takim oraz światem jako efektem ludzkiej aktywności, światem poddawanym 
nieustannym przeobrażeniom. Zrozumienie owej dynamiki przemian zachodzących 
wewnątrz świata pogłębić może zrozumienie samego człowieka, w pierwszej 
kolejności jako istotę refleksyjną i reflektującą. Owa szczególna, swoiście ludzka 
zdolność sprzęgnięta jest z możliwością jej rozwoju lub odrzucenia. Negując 
jednak samo myślenie – człowiek odrzuca jednocześnie zdolność do adekwatnej 
oceny otaczającego świata i ludzkich w nim poczynań, w tym oceny moralnej. 
Konsekwencją tak pojętej negacji myślenia staje bezrefleksyjna postawa wobec 
rzeczywistości – a szczególniej drugiego człowieka. 

Jak podkreśla Hanna Arendt – zło XX wiecznych totalitaryzmów zasadza się 
właśnie na odmówieniu sobie przez człowieka zdolności do myślenia,  
a w konsekwencji zdolności do rozróżniania dobra od zła – oto istota tzw. 
„banalności zła” – ignorancja. Wyrosły na ciążeniu w stronę całościowego (totalite) 
ujęcia świata i narzucenia owego jednorodnego obrazu całym społeczeństwom 
totalitaryzm jest właśnie egzemplifikacją odcięcia wyrosłych nań myślowych 
konstrukcji od krytycznej – zdolnej do odróżnienia dobra od zła – refleksji. Tego 
typu myślenie, a raczej jego brak odniesienia do kategorii różnicy i uczynienia  
zeń podstawy reflektującego namysłu, szczególniej w obrębie etyki, mówienia  
o „drugim” – „innym” jako o mającym prawo do odmienności, prowadzi  
w konsekwencji do konfliktu, agresji, wojny. Jak podkreśla za Emmanuelem 
Levinasem Tischner: „Przez wojnę dąży się do zamknięcia świata w jednej całości, 
do podporządkowania go jednej kluczowej zasadzie, jednemu podstawowemu 

pojęciu, w imię którego uśmierca się każdą różnicę”.
16

 Obarczony doświadczeniem 
totalitaryzmów współczesny świat, podkreślający wartość wielości i różnicy, 
przeciwstawiający konstruowanie wielkich systemów rozproszonym dyskursom, 
przenoszący próby opisu i uchwycenia rzeczywistości z poziomu ontologii na 
poziom narracji, języka jest jednocześnie światem otwartej możliwości dla 
zaistnienia dialogicznej, osadzonej w etycznym horyzoncie kategorii różnicy, 
możliwości spotkania człowieka z człowiekiem w całej jego odmienności, 
możliwości budowania rozumienia i porozumienia pomimo różnicy, możliwości 
tworzenia podstaw dla poszanowania innego, jego wolności, dla współegzystencji 
ludzi w warunkach względnego pokoju. To dopiero, jak powie Tischner, staje się 
warunkiem prawdy – prawdy o człowieku. 

Jedynie w autentycznym zetknięciu z innym (z Ty) człowiek (Ja) staje się  
w pełni sobą, urzeczywistnia swoje istnienie. Wypełnia własną egzystencją 
dynamiką spotkania, nadając życiu nową jakość, wnosząc w przestrzeń własnego 

                                                           
15

 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok 1995, s. 9 
16

 J. Tischner, Myślenie według wartości. Kraków 2000, s. 167 
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bytu szczególną wartość, wartość relacji z drugim człowiekiem czy posługując się 
słowami Martina Bubera, relacji Ja – Ty, gdyż – jak powie filozof – „każde 

prawdziwe życie jest spotkaniem”.
17

 Bez możliwości otwarcia na drugiego 

człowieka ludzka egzystencja staje się wyłącznie doświadczaniem świata bez 
możliwości z nim złączenia, wejścia w relację, konfrontacji, odzwierciedlenia siebie 
w innym, a tym samym przemiany warunkującej wzrost i rozwój na gruncie Ja.  
To staje się możliwe dopiero w zetknięciu z innym, z Ty, wówczas bowiem 
doświadczenie świata przechodzi w relację – relacyjne doń odniesienie (za sprawą 

napotykanego wewnątrz rzeczywistość świata drugiego człowieka).
18

 Życie jedynie 
w świecie przedmiotów, świecie idei jest pomijaniem i zapominaniem człowieka. 
Budowanie rzeczywistości ze świata idei, martwych form wyrazu, czyli 
przenoszenie punktu ciężkości z egzystencji na poziom doświadczanie świata 
zewnętrznego – jak zaznacza autor Ja i Ty – jest częstokroć wyrazem ucieczki 
przed pustką, przed nicością, lecz jednocześnie staje się oddaleniem  
od właściwego centrum, jądra życia – spotkania z drugim człowiekiem. Spotkania 
nie wyłącznie z tym, co go określa, ale z nim samym jako znaczącym. Martwej  
idei, człowiekowi jedynie myślanemu – „ja” pojętemu jako „bycie w sobie” 
przeciwstawiony zostaje realny człowiek z całokształtem jego świadomościowo-
cielesnego złożenia. Spotkanie z Ty okazuje się zatem wyłanianiem się człowieka 
w jego konkretnym, cielesnym kształcie. W ten sposób ciało innego „… z nurtów 

nie objętej przestrzenią ani czasem obecności wychodzi na brzeg istnienia”.
19

 
Kim jednak jest ów przywoływany inny – drugi człowiek? Odwołując się do 

słów Levinasa wskażmy na kategorię bliźniego. Drugi to bliźni, „bliźni  
to absolutnie inny. On nie stanowi ze mną ciągu liczb … Ani posiadanie, ani 
jedność liczby, ani jedność pojęcia nie wiąże mnie z Drugim. Brak nam wspólnej 
ojczyzny, brak, który z innego czyni – Obcego; Obcy: wprowadzający zburzenia  

w moje «u siebie». Obcy znaczy również wolny. Nie mam nad nim władzy”.
20

 Lecz, 
co istotne „cały los i podstawowa treść przytomności ludzkiej jest związana  
z doświadczeniem drugiego. Od drugiego uczymy się mowy, a mowa jest 
darowaniem nam świata. W dialogu z drugim kształtuje się nasza wędrówka, 

wędrówka przez pustynię”.
21

 Czym zatem jest i czym może być dialog? Rozumiany 
jako istotna składowa kontaktu z drugim człowiekiem, jest otwarciem na innego,  
na możliwą przestrzeń spotkania z innym, jest przezwyciężaniem myślenia  
w kategoriach świadomości podmiotu – „ja”, przezwyciężaniem Fichte’ańskiej 
relacji ja – nie-ja”, w której nie-ja stanowi podstawę różnicy, konstytucji  
i umacniania samego ja. W dialogu nie-ja przechodzi w ty, a ty jest objawieniem 
innego w jego obliczu – twarzy. Jest nie tyle podstawą umacniania samego ja,  
co otwarciem przestrzeni spotkania – możliwością jej zaistnienia. Jak powie 
Levinas, przestrzeń ta jest już z razu przestrzenią etyczną. Twarz innego wzywa 
nas bowiem do czynu: takiego bądź innego zachowania względem „innego” – 

drugiego człowieka. „Spotykając innego, natrafiamy na jego twarz”.
22

 Twarz nie 

                                                           
17

 M. Buber, Ja i Ty. (w:) M. Buber, Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór. Warszawa 1992,  
s. 45 
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 Por: ibidem, s. 43 

19
 Ibidem, s. 47 

20
 E. Levinas, Totalité et infini, Nijhoff. La Haye 1961, s. 9, (za:) J. Tischner, Myślenie według wartości, 
op. cit., s. 172 

21
 Ibidem, s. 172 

22
 J. Tischner, Filozofia dramatu. Kraków 1998, s. 4 
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jest tu czymś, co da się kategorialnie uchwycić, jest raczej tym, co się nam 

objawia.
23

 Jak podkreśla filozof „twarz jest obecna w swej odmowie bycia treścią,  
w tym znaczeniu nie może być pojęta, to znaczy ogarnięta, ani widziana, ani 

dotykana …”.
24

 „Doświadczenie Twarzy lub lepiej epifania Twarzy jest typu 
etycznego. Twarz nie jest odpowiedzią na moje pytanie, raczej ona stawia mi 
pytanie. W tym momencie budzi się ze snu nasza wolność. Drugi pytaniem swoim 
czegoś mi zakazuje, czegoś oczekuje, o coś prosi. Tym samym stawia mi jakąś 

granicę, jakieś «nie»”.
25

 W ten sposób relacja ja – inny, relacja, z której wyłania się 
możliwość spotkania z innym, jego twarzą wprowadza w przestrzeń etyki: „Twarz 
innego stawia nas w krzyżowym punkcie świata. Ten, kto posiada twarz, jest inny. 
Odbiera wiążącą moc czynnościom i projektom czynności, które poprzedzają 
nasze ruchy w świecie. Nie daje się opisać przy użyciu pojęć, którymi opisujemy 
rzeczy. Domaga się innego języka niż język ontologii. Właściwym językiem jest  
tu język etyki. „Nazywamy «etyczną» relację między terminami, gdy jeden nie jest 
powiązany z drugim ani przez syntezę umysłu, ani przez relację podmiotu  
i przedmiotu, gdy jednakże jeden ciąży ku drugiemu, narzuca się, znaczy dla 
niego, gdy wiąże się ich intryga, której wiedza nie potrafi ani wyczerpać, ani 

rozwikłać”.
26,27

 
Tischner podkreślał będzie za Levinasem, iż jeśli chcemy ująć człowieka  

w jego pełni, to nie możemy pomijać etycznego wymiaru jego istnienia. Spotkanie 
innego – ujawnienie się jego oblicza jest za każdym razem wprowadzaniem  
w przestrzeń etyki. Inny niesie ze sobą wartość pociągającą za sobą 
odpowiedzialność przed sobą, wobec i za drugiego – innego człowieka. Przestrzeń 
etyczna w jaką wprowadza nas inny – spotkanie z nim – jest przestrzenią otwarcia 
na jego wolność, a jednocześnie przestrzenią rysującą granice wolności własnej. 
Poszanowanie odrębności innego jest za każdym razem w jakimś sensie 
ograniczeniem pola własnej aktywności. Granicą aktywności, własnej ekspresji 
okazuje się dobro innego, jego nienaruszalność. Tam, gdzie na horyzoncie 
ludzkiego działania pojawia się inny (jako działający, wyrażający siebie, odrębny 
byt), tam pojawia się konieczność weryfikacji przejawów własnej aktywności, 
dynamiki własnego istnienia w świecie. Moja wolność staje wobec wolności innego, 
moje dobro skonfrontowane z dobrem drugiego człowieka. Jak zaznaczy Levinas: 
„Zakwestionowanie przez Innego mojej spontaniczności zwie się etyką. Obecność 
Innego – jego niesprawdzalność do mnie – do moich myśli, do mego stanu 
posiadania, spełnia się właśnie jako kwestionowanie mojej spontaniczności, jako 

etyka”.
28

 Dobro innego zostaje wtedy postawione ponad, czy też sytuowane 
niejako nad moim dobrem. „Trudno o bardziej dramatyczne odwrócenie zasad 
nowoczesnej etyki niż Lévinasa decyzja przyznania innemu człowiekowi 

pierwszeństwa, które dotąd bezspornie przysługiwało jaźni”
29

 – powie Bauman. 
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 Patrz: J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 174 
24
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wartości, op. cit., s. 174 

25
 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 175 

26
 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris 1967, s. 225, nota nr 1, (za:) 
J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 25 
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 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 25 

28
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Filozoficzna refleksja, począwszy od czasów antyku po okres nowożytny, punktem 
ciężkości czyniła rozum, jaźń, świadome ja. 

Filozofia dialogu rozrywa ramy tak pojętego myślenia. Wyznacznikiem 
określenia tego, co dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne staje się nie świadomość 
a Inny – jego oblicze. Powtórzy Bauman za Lévinasem: „Twarz sąsiada zwiastuje 
mi odpowiedzialność bezwyjątkową, poprzedzającą świadomą zgodę, każdy pakt, 

wszelką umowę”.
30

 Wraz z dostrzeżeniem Innego w planie odpowiedzialności, 
odpowiedzialności Ja za Ty – drugiego, wyłania się jego „sens”. Inny jako 
wyznacznik odpowiedzialności staje się zarazem źródłem sensu – nabiera sensu 

dla mnie. W ten sposób – jak powie Bauman – „rodzi się moja wolność moralna”.
31

 
Ta swoista moralność zostaje u Levinasa, co podkreśla autor Etyki 
ponowoczesnej, zestawiona z kategorią bliskości. Bliskość jako probierz 

człowieczeństwa zostaje sytuowana „poza intencjonalnością”.
32

 Wyrosła ze 
spotkania z ludzką Twarzą i wprowadzenia jej w przestrzeń agatologiczną – 
poprzedza wszelki dyskurs, a wcześniej jeszcze, jakikolwiek akt, reakcję. Twarz 
innego staje niejako przed aktem – reakcją na i wobec niego. Odpowiedzialność 
wypływa tedy nie z rozumu, a prowokowana jest spotkaniem Innego, jego Twarzy. 
Twarz, jak będzie podkreślał Lévinas, wzywa do odpowiedzialności za Innego – 
drugiego człowieka. Jednak ta sama twarz również prowokuje. Rzuca wyzwanie. 
Staje się nakazem „nie zabijaj” i jednocześnie otwartą możliwością zabójstwa – 
mordu. Nad otwierającą się przestrzenią etyczną zawisa szczególne dramatyczne 
rozdarcie. Inny niejako odsłania, wprowadza na scenę dramatu – dramatu 
ludzkiego wyboru oraz jego uwikłania – wolności. Wybór dotyczy możliwości 
uchwycenia istoty dobra i zła, ich rozróżnienia oraz opowiedzenia się, czy to po 
stronie agatonu – dobra, czy jego przeciwieństwa. Tischner tak rysowaną 
przestrzeń określi mianem agatologicznej. Sens spotkania „innego” zasadza się 
tutaj na owej szczególnej dialektyce dobra i zła oraz przyłożenia doń miary rozumu 
– logosu. W Filozofii Dramatu czytamy: „Spotykając drugiego (innego), spotykam 
go w horyzoncie, który w ogóle umożliwia spotkanie i zarazem jest jego dziełem. 
Spotkany inny i ja wraz z nim znajdujemy się w przestrzeni, w której coś jest 
lepsze, a coś gorsze, dobre lub złe. Przestrzeń ta nie jest zwykłą przestrzenią 
geometrii Euklidesa, lecz przestrzenią hierarchiczną. Dobro zwie się po grecku 
agaton. Logos znaczy to, co rozumne, mądre. Powiemy więc: spotkanie jest 
otwarciem agatologicznego horyzontu doświadczenia międzyludzkiego. Horyzont 
agatologiczny to taki horyzont, w którym wszystkimi przejawami innego i moimi 
włada swoisty logos – logos dobra i zła, tego, co lepsze i co gorsze, wzlotu  

i upadku, zwycięstwa i przegranej, zbawienia i potępienia”.
33

 Człowiek spotykając 

innego jako drugiego, napotykając innego w jego Twarzy, wkracza jednocześnie 
na scenę dramatu. Spotkać drugiego można bowiem jedynie w przestrzeni 
swoistego uwikłania dobra i zła. Pominięcie owego agatolicznego horyzontu jest 
pominięciem człowieka (w jego pełni). Jest rozminięciem się z możliwością z nim 
spotkania. Pomijając agaton mijamy człowieka, lecz go nie spotykamy. Jak 
zaznacza Tischner, drugi człowiek otwiera świadomość jego obecności, jego 
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istnienia. Istnienia tego nie sposób zanegować, każda próba odrzucenia człowieka, 
pominięcia go – jest jednocześnie przyznaniem jego istnienia. Istnienie to jednak 
wpisane zostaje wraz z człowiekiem, wraz z otwartością na innego, w szczególny 
tragizm. Na scenę rozgrywającego się dramatu wdziera się możliwość tragedii. 
Jeśli istnienie innego określone zostało poprzez wprowadzenie w pole wartości – 
dobra, to nie można go oddzielić od jednoczesnej możliwości zaistnienia zła. Wraz 
z pojawieniem się człowieka pojawia się możliwość negatywnego zabarwienia jego 
losu. Napisze Tischner: „… istnienie, jakie niesie ze sobą inny, nie jest istnieniem 
neutralnym, istnieniem czystym, doskonałością przejawiającą istotę. Istnienie to 
określa się agatologicznie. Innymi słowy: jest ono istnieniem problematyzowanym 
w jego wartości nieusuwalną perspektywą tragedii. Nie można oddzielić 
doświadczenia tego istnienia od doświadczenia zła, które mu zagraża, od 
nieszczęścia, które zagraża innym, ani też od dobra, o które musi walczyć i którego 

musi domagać się od innych”,
34

 a także w innym miejscu: „Dramat otwiera 
możliwość tragedii. Istotę tragedii stanowi zwycięstwo zła nad dobrem. Wmyślając 

się w agatologiczną istotę tragedii, możemy zbliżyć się do rozumienia natury zła”.
35

 
Mijanie drugiego człowieka otarte z możliwości autentycznego spotkania – oto 

początek zła. Niemożność spotkania – objawienia się ludzkiej twarzy – jest 
pominięciem człowieka w jego wartości, jego człowieczeństwa. Tam gdzie zło 
zyskuje pierwszy głos, stając ponad dobrem, tam człowiek zostaje zepchnięty do 
roli przedmiotu sytuowanego obok innych elementów przedmiotowego świata  
i niejako z nimi zrównany. Zostaje mu w ten sposób odebrany swoisty, najbardziej 
właściwy sposób bycia – objawiania się drugiemu poprzez oblicze (twarz). 
Człowiek myślany w oderwaniu od oblicza – człowieczeństwa – zatraca ludzkie 
kształty, zatraca swój wymiar etyczny. Zanegowanie owego szczególnego miejsca 
objawienia się człowieka, niedostrzeganie człowieka w jego obliczu, miast do 
spotkania prowadzi w kierunku odwrotnym – do oddalenia. Oddalony w ten sposób 
od „drugiego” człowiek staje wobec niemożliwości realizacji pełni swego 
człowieczeństwa (realizacji siebie w relacji ja – ty) oraz niemożliwości dostrzeżenia 
owej pełni w innym. Tam gdzie mógł zaistnieć horyzont spotkania – świat wartości, 
tam powstaje anty-wartość – świat bez człowieka, świat otarty z ludzkiego oblicza 
objawiającego się w napotykanym „innym”. Napisze Tischner: „W ten sposób 
powstaje piekło – miejsce, gdzie ludzie są najbliżej i zarazem najdalej  

od siebie. Najbliżej, bo mogą się dotknąć, i najdalej, bo nie mogą się spotkać”.
36

 

Piekło niemożności spotkania drugiego człowieka, niemożności dostrzeżenia  
w nim nieusuwalnej wartości sprzężone zostaje z niezdolnością do pogłębionej 
refleksji nad fenomenem „innego” jako ważkim, nieusuwalnym elementem 
ludzkiego doświadczenia. Człowieczeństwo wyraża się właśnie w owej czysto 
ludzkiej właściwości jaką stanowi zdolność do reflektowania, namysłu nad 
rzeczywistością, jak i samym człowiekiem – jako jej składowym elementem, 
zdolność wmyślenia się, a w konsekwencji wkroczenia (co też zachodzi  
w odwrotnym kierunku) w przestrzeń agatologiczną – przestrzeń sytuowania 
drugiego w horyzoncie dobra – dobra dla niego (odróżnionego od zła). 

Co zostało przywołane wyżej, a co podkreśla Hannah Arendt – odmówienie 
sobie przez człowieka zdolności do myślenia prowadzi w konsekwencji do 
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niezdolności odróżniania dobra od zła. Ludzka twarz przestaje stanowić wyzwanie 
do odpowiedzialności za innego, a staje się tym, co, jak zaznaczył Tischner, 
prowokuje do agresji, mordu. Inny – nosiciel innej narodowości czy wyznania – 
staje się daleki, jego twarz prowokuje do agresji (mordu) i uniemożliwia spotkanie. 
Sam fakt bycia „innym” legitymuje mord. Mord, którego nie poprzedza pogłębiona 
refleksja, wmyślenie się w rzeczywistość, dostrzeżenie innego – jego twarzy  
w przestrzeni, horyzoncie agatologicznym. Tym zdaniem Arendt była właśnie 
rzeczywistość totalitaryzmów XX wiecznych (zbrodni nazistowskich) – 
rzeczywistością ludzi odmawiających sobie prawa do myślenia. Szczególną 
egzemplifikację wyrzeczenia się owego, zdawałoby się swoiście ludzkiego prawa 
stanowi postawa Adolfa Eichmana – niemieckiego funkcjonariusz nazistowskiego, 
oskarżonego w procesie Jerozolimskim o ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości. 
Człowieka, który był, jak powie Arendt: „całkowicie niezdolny do różnienia dobra od 

zła”.
37

 Zło w swej istocie, zdaniem autorki Korzeni totalitaryzmu, jest nie 
demoniczne, a banalne, jego banalność zasadza się na wyrzeczeniu się ratio jako 
probierza moralności, probierza odpowiedzialności. 

Istotna okazuje się tutaj nie tylko owa specyficznie ludzka zdolność – zdolność 
do myślenia, ale i zdolność do komunikowania się. Dostrzeżenie człowieka jako 
„innego” jest wezwaniem nie tylko i wyłącznie, co podkreśla Levinas, do 
odpowiedzialności za „drugiego”, drugą istotę ludzką, ale i do podjęcia z nią 
dialogu, prób zrozumienia i porozumienia. Arendt zaznacza, iż inność (to, co 
odróżnia człowieka od wszelkiego bytu) oraz odmienność (to, co odróżnia 
człowieka od innej istoty żywej) składa się na szczególną niepowtarzalność każdej 
istoty ludzkiej. Co istotne, to właśnie „mowa i działanie ujawniają ową unikalną 
odmienność. Przez nie ludzkie wyróżniają się, a nie tylko są różni; są to sposoby 
pojawiania się sobie istot ludzkich nie jako fizycznych przedmiotów ale jako 

ludzi”.
38

 Mowa staje się tutaj przestrzenią ujawniania się człowieka, jego „kim 
jestem?” („kim jestem dla siebie?” i „kim się staję dla innych?”), mowa odsłania 
także człowieka w jego działaniu. To dzięki mowie działanie staje się 
komunikatywne, coś sobą wnosi, słowo odkrywa jego właściwy sens (cel, zamiar). 
Poprzez mowę i działanie człowiek zbliża się do drugiego człowieka, ujawniając się 
drugiemu – staje obok, komunikując się – partycypuje w jego byciu. Mowa 

umożliwia zatem zbliżenie do człowieka, jego zrozumienie.
39

 Mowa, a wraz z nią 

działanie skierowane w stronę drugiego człowieka kształtują specyficzne 
„pomiędzy” – to, co powstaje wskutek nawiązania relacji z drugim człowiekiem, 
przestrzeń wzajemnych powiązań. Pominięcie owego istotnego aspektu 
odsłaniania i ujawniania się drugiego człowieka w mowie i jego działaniu 
sprowadza istotę ludzką do poziomu przedmiotu. Człowiek zostaje w ten sposób 
pozbawiony niejako swej wyjątkowości, unikalności, w miejsce bycia „kimś” staje 
się „czymś”. A przecież: „Ludzie w liczbie mnogiej, czyli o tyle, o ile żyją, poruszają 
się i działają w tym świecie, doświadczają sensowności tylko dlatego, że mogą ze 

sobą rozmawiać i nadawać sens sobie wzajemnie oraz sobie samym”.
40

 

W tym miejscu raz jeszcze wyłania się szczególna rola i zadanie edukacji, 
edukacji do dialogu w otwartości na drugiego – innego człowieka. Dialogu 

                                                           
37

 Patrz: H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz. Kraków 
2010, s. 35 

38
 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka. Warszawa 2000, s. 194 

39
 Ibidem, s. 197-198 

40
 Ibidem, s. 8 
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poprzedzonego refleksyjnym namysłem nad światem w jego złożoności  
i człowiekiem jako integralnym elementem tego świata. Już Martin Buber 
podkreślał rolę dialogu w edukacji – postulując, by przybrała kształt edukacji 
dialogicznej, wspartej na wychowaniu do autentycznej rozmowy z innym. Jak 
czytamy w tekście filozofa Wychowanie: „Stosunek wychowawczy jest stosunkiem 

czysto dialogowym”.
41

 Tak pojęty stworzyć może szanse i możliwości pełnego 
rozwoju człowieka, jego twórczego potencjału, człowieka realizującego życiowe 
pasje i zadania z jednoczesnym poszanowaniem innego w jego odmienności, co 
jest szczególnie istotne w dynamicznej rzeczywistości świata ponowoczesnego. 
Świat bowiem, w którym odnajduje siebie współczesny człowiek, to z jednej  
strony świat załamania nowoczesnych form i sposobów opisu rzeczywistości, jak  
i budowania wiedzy o niej, a z drugiej, nieustannej konfrontacji człowieka  
z wielością form i znaczeń, różnorodnością konstruowanych obrazów (wizji) tegoż 
świata, rozbieżnością prowadzonych dyskursów, ciągłego podważania zastanych 
tradycją porządków. Świat, w którym pojęcia tradycji i autorytetu uległy 
przewartościowaniu, ustępując miejsca ich krytyce. 

Tak rysowana rzeczywistość – rzeczywistość nie konstruowania spójnych 
systemów wiedzy, a nieustannego podważania jej podstaw, rzeczywistość nie 
jednolitych form, a ciągłego nachodzenia się i przecinania tego, co odmienne, inne, 
różne – stanowi tym większe wyzwanie dla pedagogiki. Jak pisze Hannah Arendt: 
„problem edukacji we współczesnym świecie polega na tym, że z samej swej 
natury nie może ona wyrzec się ani autorytetu, ani tradycji, niemniej musi 
przebiegać w świecie, którego struktury nie wyznacza już autorytet i nie spaja 

tradycja”.
42

 Pedagogika zatem nie może pomijać owego istotnego elementu – 

faktycznego kontekstu ludzkiej aktywności – świata w jego aktualnym  
kształcie. Wychowanie wtedy winno być kształtowaniem postaw otwartości  
na dynamikę zachodzących wewnątrz świata zmian, kształtowaniem otwartości  
na dostrzegalną wielość i różnorodność, otwartości na drugiego człowieka,  
a w konsekwencji kształtowaniem postawy dialogicznej, przedkładającej chęć 
spotkania i zrozumienia mimo różnic nad same te różnice. Jak zaznacza 
Lenartowicz: „spotkanie z Innym” jest „… kluczem do rozumienia relacji 
międzyludzkich w ramach społeczeństw wielokulturowych”, podkreślając, iż „… 
afirmacja różnicy stanowi jedną z elementarnych zasad edukacji 

międzykulturowej”
,43

 natomiast „tolerancja stanowi warunek wstępny gotowości  

do kontaktu z Innym. Dialog z kolei umożliwia aktywne jego poznawanie  
i doświadczanie. W ramach dyskursu ponowoczesnego zdecydowanie bardziej 
adekwatne wydaje się takie rozumienie dialogu, które dostrzega wartość 
podtrzymywania różnicy, zamiast usilnego dążenia stron, stojących na odmiennych 
pozycjach, do enigmatycznie ujmowanej „prawdy”. Kultura jawi się tutaj jako 

przestrzeń zdecentrowana, nie podlegająca uspójnieniu”.
44

 
Z tak ujętej pedagogiki wyłania się postulat nie pomijania jej aspektu 

etycznego, etyki jako istotnej przestrzeni spotkania człowieka i mówienia  

                                                           
41

 M. Buber, Wychowanie. (w:) Znak 166, (4) 1968, s. 442; (za:) A. Gielarowski, Zasada dialogiczna  
w wychowaniu, „Edukacja i religia” nr 1/2000 

42
 H. Arendt, Kryzys edukacji, (w:) H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń  
z myśli politycznej, tłum. M. Godyń i W. Madej. Warszawa 1994, s. 231 
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 I. Lenartowicz, Jeżeli nie edukacja to co? Pedagogika międzykulturowa jako odpowiedź  
na rzeczywistość społeczeństwa wielokulturowego, „Homo communicativus” 1(2)/2007, s. 114 
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o człowieku. Bauman, apelując o właściwy jej kształt, będzie podkreślał, iż „etyka 
ponowoczesna musi przywrócić Innemu jego prawa sąsiedzkie. Przyznać mu 
miejsce w zasięgu wzroku i dłoni jaźni moralnej, skurczyć jego odległość od jaźni 
moralnej na tyle, by w dzielącej ich od siebie przestrzeni mogły się pomieścić tylko 
relacje bezpośrednie i emocje jeszcze przepisami nie uregulowane: (…). 
Ponowoczesna etyka musi przywrócić sens moralny międzyludzkiej bliskości 
ustawić Innego Człowieka w roli głównego aktora dramatu, jakim jest wędrówka 
jaźni moralnej w poszukiwaniu samej siebie. (…) nowa etyka musi koncentrować 
się na międzypodmiotowości jako na zjawisku „zakreślającym granice 

monadokształtnego Indywidualizmu”.
45

 

 
Streszczenie 
Pytanie o „innego” jest pytaniem o pierwotną wrogość i jej przezwyciężanie. 

Pytaniem o tożsamość człowieka i jej konstytutywne elementy, pytaniem  
o tożsamość całych grup i społeczności oraz dynamiczną dialektykę kształtowania 
ich właściwych modi (określeń). Pytanie o innego jest jednocześnie pytaniem  
o uwikłanie inności w obcość oraz jednostkowe, jak i społeczne konsekwencje 
owej szczególnej dialektyki „obcego”. 

W rzeczywistości świata przednowoczesnego jednym z istotnych elementów 
kształtujących tożsamość całych wspólnot była konfrontacja względem „innego” 
(„obcego”) postrzeganego jako „wrogi”, „nie swój”, „odmienny”. Kształtowana  
na tak zarysowanej kanwie tożsamość jednostek, jak i całych grup społecznych,  
z konieczności łączona była z wrogością i uprzedzeniem. Zagrażającym, wrogim 
był zawsze „inny” – pochodzący z odmiennej grupy społecznej, innego kręgu 
kulturowego. „Innego” należało się wystrzegać chroniąc przed nim to, co „własne”, 
chroniąc własną tożsamość. „Inny” pojęty jako obcy (obcokrajowiec) nie wzywał  
do zrozumienia, a nakłaniał do wrogości, umacniał przekonanie o konieczności 
chronienia dostępu do własnej odrębności i stania na jej straży.  
Ów przednowoczesny świat został naruszony za sprawą nowoczesnego dyskursu, 
dynamiki zacierania granic w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Tutaj „inny” 
– okazuje się być tuż obok, inny przechodzi w drugiego, z którym przychodzi się 
konfrontować współczesnemu człowiekowi. Owa otwartość świata współczesnego 
staje się zatem rzeczywistością wyzwania, wyzwania rzuconego „innemu”. 
Człowiek poruszając się w mnogości nachodzących na siebie światów 
(odmiennych kultur, sposobów myślenia) z konieczności zderza się z tym, co 
niezrozumiałe, a to pociąga za sobą konieczność spotkania, a wraz z nim próby 
zrozumienia „innego”. 

Wobec takiego wyzwania staje w świecie nowoczesnym szczególniej 
pedagogika, stanowiąc podstawę kształtowania i wychowywania człowieka, staje 
się zarazem katalizatorem owych dynamicznych przemian mających kluczowe 
znaczenie dla budowania nowej, „płynnej” czy też „rozmytej” tożsamości. Inny staje 
się zadaniem, ale i wyzwaniem do poszanowania, a wcześniej jeszcze  
do zrozumienia. Rozumienie natomiast, by przyniosło zamierzony efekt, wsparte 
winno być dialogiem. Pedagogika dziś zatem jako jeden ze swych filarów  
winna czynić otwartą postawę dialogiczną, a raczej wychowanie w jej stronę.  
To dialog bowiem staje się możliwym narzędziem porozumienia i komunikacji  
w rzeczywistości wielości kultur. 
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Summary 
The question of the other is in fact the question of initial hostility and how it is 

to be overcome. It constitutes at the same time a question of human identity and 
essential elements of this identity. Moreover, it is a question of identity of entire 
groups and societies and an inquiry into the dynamic dialectics of formation of their 
modi (characteristics). The question of the other is a question, how is the otherness 
embedded in strangeness and what are the individual and social consequences of 
this particular dialectics of the stranger. 

In the reality of premodern world one of the substantial elements forming 
identity of entire social communities was the confrontation with „the other”  
(„the stranger”), who was recognized as „the enemy”, „not ours”, „the different one”. 
The identity of an individual or social groups being formed on thus presented 
canvas was inevitably connected with hostility and prejudice. The one who 
threatened, who was hostile, had always been the other – from a different social 
class, different cultural background. The other was supposed to be avoided.  
To protect own identity, one had to protect everything, that was one’s own. The 
other perceived as the stranger (foreigner) was not a call to understanding, on the 
contrary, they induced hostility. Therefore the belief in necessity of protection and 
guarding own autonomy was reinforced. This premodern world was disturbed by 
the modern discourse and the dynamics of blending boundaries in the modern  
and postmodern world. Now the other seems to be just next to us, so the other 
transforms into the neighbor, with whom a modern human must confront.  
The openness of the contemporary world becomes thus a reality of a challenge, 
“the stranger” is the one who is challenged. Human existing in plurality  
of overlapping worlds (worlds of different cultures, different ways of thinking) 
inevitably becomes confronted with not understandable things, what in turn causes 
need for an encounter, and with it need for an attempt to understand “the stranger”. 

In modern world pedagogy is exceptionally confronted with this challenge.  
As it is a basis for development and education of human it becomes  
at the same time a catalyst of dynamic changes which have key meaning  
for building the new, “liquid” or “fuzzy” identity. The other becomes a task  
and a challenge, or a call, to respect and understand. To achieve the needed 
effects understanding should be based on a dialogue. Pedagogy is bound  
to make the open dialogue attitude one of its pillars, or rather it should consist  
on the education toward this openness. Because the dialogue is the key tool for 
understanding and communication in reality of cultural plurality. 
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Zygmunt PŁOSZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

DO SPOŁECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI 
 
 
W zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej na nowo zaczęto zastanawiać 

się nad nauczycielem i jego rolą w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
Przygotowanie nauczyciela do spełnienia oczekiwanej przez środowisko funkcji 
powinno nastąpić w okresie kształcenia akademickiego, a doskonalenie zawodowe 
– przez systematyczne, zorganizowane doradztwo metodyczne. Oczekiwania 
wobec tej grupy zawodowej są bardzo duże: uczniowie chcą, by nauczyciel był 
przyjazny, wyrozumiały, jasno tłumaczył to, czego naucza; rodzice oczekują,  
iż nauczyciele dobrze przygotują ich dziecko do kolejnego etapu kształcenia, do 
pracy i do życia; państwo oczekuje, by szkoła przygotowała świadomego 
obywatela demokratycznego społeczeństwa. Czy szkoła jest w stanie sprostać tym 
oczekiwaniom – a co za tym idzie i poszczególni nauczyciele również zdołają – czy 
tworzy atmosferę, że nie wstydem czegoś nie wiedzieć, a wstydem pozostawać  
w niewiedzy? Wobec nieustannego napływu coraz to nowych informacji 
naukowych nauczyciel musi dokonywać ciągłej selekcji tych informacji dla 
rekonstrukcji własnej wiedzy oraz dla celów przekazywania ich w procesie 
nauczania i wychowania. Główny kierunek zmian zmierza do rezygnacji z wzoru 
nauczyciela o odtwórczego na korzyść nauczyciela twórczego o bogatym zasobie 
wiedzy gruntownej i wszechstronnej, operatywnej oraz samodzielnie weryfikowanej 
na podstawie aktualnych osiągnięć nauki i własnych doświadczeń w pracy 
zawodowej. System edukacji podlega ciągłej ewolucji, z uwagi na zmiany 
warunków społecznych, w których odbywa się nauczanie. Lawinowo napływają 
informacje. 

Takiego zdania był już w 1936 roku A. Einstein, pisząc, że jeżeli człowiek 
nauczył się myśleć i pracować samodzielnie, to z pewnością znajdzie swoją drogę, 
a przy tym będzie w stanie dopasować się do postępu i następujących zmian 
bardziej niż inny, którego wykształcenie polegało głównie na zbieraniu wiadomości. 

Wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki jest nauczenie młodego człowieka 
umiejętności korzystania z mediów. Pedagogom przysługuje, więc niejako 
naturalne prawo używania i posiadania wszelkiego rodzaju środków masowego 
przekazu, o ile są one konieczne lub pomocne w działalności wychowawczej  
i edukacyjnej. Nowoczesne środki masowego przekazu pozwalają młodemu 
społeczeństwu upowszechniać zdobytą wiedzę, kształtować systemy własnych 
wartości, umiejętności i postawy. Media są wszechobecne. Potrafią nie tylko 
zmienić styl życia, system wartości i zachowań, a także z niebywałą siłą ingerować 
w życie publiczne i polityczne. Przed pedagogiem staje zadanie nauczenia 
posługiwania się mediami, jako narzędziem pracy intelektualnej oraz 
przygotowywanie do właściwego i krytycznego odbioru informacji medialnych.  
W ostatnim okresie mamy do czynienia z ogromną ilością danych, których 
rejestrowanie i zapamiętywanie nie jest możliwe. Nowoczesna technologia 
informacyjna stwarza nam możliwość szybszego dostępu do szerokiej grupy 
informacji, której głównym źródłem jest Internet. Kluczowe znaczenie możemy 
przypisać technologiom informacyjnym wykorzystywanym w procesie kształcenia. 
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Nauczanie przy pomocy nowoczesnych technik i narzędzi medialnych otwiera 
przed uczniem i nauczycielem nowe, większe możliwości. Społeczeństwo 
informacyjne, w którym obecnie funkcjonujemy jest w fazie ciągłej ewolucji. 
Podstawę tego rozwoju stanowią media, które tworzą jego kulturę i warunkują 
dalszy rozkwit. Musimy o tym pamiętać, by sprostać wyzwaniom, jakie niesie nam 
najbliższa przyszłość w dziedzinie nauki i techniki. Początek XXI wieku to okres 
dalszego burzliwego rozwoju nauki i techniki. Szczególnie dynamiczny rozwój 
obserwowany jest w sferze globalnej informatyzacji społeczeństw. Bardzo ważną 
rolę w tych procesach odgrywa system edukacji. 

„Od przygotowania nowych pokoleń młodzieży zależeć będzie zdolność 
przystosowania naszego kraju do wymagań elektronicznej gospodarki i globalnego 
rynku”.

1
 Szczególnego znaczenia nabiera Internet – fenomenalne zjawisko 

ostatnich czasów, uznawany już powszechnie za część świata mediów i kultury 
masowej. Zasadniczą umiejętnością nauczyciela w XXI wieku jest korzystanie  
z TI (technologii informacyjnych). Coraz to większe znaczenie TI dla życia ludzi  
i funkcjonowania społeczeństw, w tym również uczniów w szkole oraz charakter  
tej technologii powodują, że obecnie każdy nauczyciel powinien wykazać się 
umiejętnością wykorzystania w sposób celowy i interesujący w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym. Właściwym wydaje się zacytowanie raportu Rady 
Klubu Rzymskiego, w którym czytamy: „nauczyciel, któremu powierzamy 
przyszłość dzieci, pełni w społeczeństwie jedną z najszlachetniejszych ról, a jego 
zawód wynika z powołania i wymaga wielu poświęceń. Jednakże jego praca jest 
częstokroć nie doceniana i źle opłacana, a pozycja społeczna – stosunkowo niska. 
Rola wykształcenia jest jeszcze ważniejsza niż to sobie wyobrażaliśmy”. 

Jan Paweł II na spotkaniu z nauczycielami mówił o młodzieży: „pozwólcie im 
zbudować swoją przyszłość”. 

Sieć stwarza nam możliwości stałego dostępu do szybkiej i świeżej informacji. 
W dobie technologii informacyjnych, które są procesami, które się rozwijają 
najważniejszą cechą jest możliwość szybkiego zdobycia informacji. Przesyłanie 
informacji odbywa się natychmiastowo. Wykształcenie stało się jednym  
z najbardziej cenionych społecznie dóbr, a instytucje edukacyjne przeżywały wielki 
rozkwit. Nasycenie wykształceniem w Polsce osiągnęło w pewnym sensie 
satysfakcjonujący społecznie poziom. Jednocześnie zmiany cywilizacyjne 
zachodzące w kraju, na świecie (postępująca konkurencyjność na rynkach pracy, 
procesy globalizacji, zmiany technologii, organizacji pracy, form zatrudnienia, 
starzejące się zasoby pracy, dezaktualizujące się kwalifikacje zawodowe) 
sprawiają, że wiedza raz zdobyta i potwierdzona dyplomem wymaga uzupełnienia, 
doskonalenia (czytamy w Młodzi 2011 – raport kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów). 

Trudno przewidzieć co dalej, jak rozwinie się współczesna nauka, a także 
gdzie znajdują się granice rozwoju technologii informacyjnych. Można jednak 
postawić hipotezę, że wiek XXI to czas informatyki, czas przepływu informacji 
liczony w jednostkach niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka. Szybki rozwój 
technologii, szczególnie w zakresie komunikacji uczynił świat globalnym, zmienił 
oblicze świata. 

Na stronie IBM.com/świat/pl/analityka czytamy z Internetu korzystają już 
niemal 2 mld osób, przy czym liczba ta stale rośne. Jednocześnie informatyzacja 

                                                           
1
 Z. Płoszyński, A. Patrin, Komputer – współczesne narzędzie pracy nauczyciela. Słupsk 2003, s. 5 
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obejmuje kolejne systemy na całym świecie, przez co dane przybierają coraz 
bardziej zróżnicowane formy – takie jak wszelkiego rodzaju dane transakcyjne, 
multimedia czy treści serwisów społecznościowych. Już dziś 30% wszystkich 
danych na świecie stanowią obrazy medyczne. Ponadto na całej planecie działa 
coraz więcej urządzeń rejestrujących (miliard tranzystorów

2
 na każdego 

człowieka), co oznacza ciągły wzrost objętości nowych danych i tempa ich 
generowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości jakie niesie za sobą 
memrystor („memory resistor – opornik z pamięcią) działający jako pojedyncza 
komórka pamięci, który może być użyty do przechowywania jednego bitu

3
 

informacji, to jawi się wizja komputerów przyszłości jako małych gadżetów, super 
szybkich, super „inteligentnych” urządzeń które zgodnie z wizją Steve’a Bobasa 
pozwolą na pozyskiwanie treści dostępnych w iClouddzie,

4
 wirtualnej chmurze, 

skąd będzie je można czerpać w sposób łatwy i prosty. 
Na świecie, według szacunków firmy IDC, sprzedano 472 mln smartfonów,  

a w Polsce ok. 3,3 mln. Najbliższe kilka lat dla branży telekomunikacyjnej zostanie 
zdefiniowanych przez rynek smartfonów

5
 i mobilne sieci szerokopasmowe. 

Brytyjska firma Analysys Mason przewiduje, że ilość danych przesyłanych  
w sieciach mobilnych w Europie Zachodniej wzrośnie o co najmniej 500 procent  
w ciągu pięciu lat. iPhone,

6
 iPad

7
 i iPod touch

8
 to znakomite narzędzia do 

tworzenia atrakcyjnych wizualnie dokumentów i prezentacji. Teraz, dzięki iCloud, 
na wszystkich urządzeniach z systemem iOS dostępne będą najnowsze, aktualne 
wersje opracowań. Nie musimy zapisywać ani przesyłać żadnych plików. 
Dokumenty – wraz z ostatnio dokonanymi zmianami – automatycznie trafiają  
na wszystkie urządzenia. Z usługą iCloud już dziś współpracują aplikacje Apple dla 
systemu iOS

9
, takie jak Keynote, Pages i Numbers. Możliwa jest także współpraca 

z innymi, odpowiednio przygotowanymi aplikacjami.
10

 

                                                           
2
  Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, 
posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów 
transkonduktancja (transconductance) z „półprzewodnikowym” przyrostkiem - stor jak w warystor 
(varistor). Nazwa została wymyślona przez Johna Robinsona Pierce'a z laboratorium Bella w ramach 
ogłoszonego konkursu wśród jego pracowników. 

3
  1 bit (1 b). Bardziej ogólnie: każdy wybór jednej z dwóch równoprawdopodobnych możliwości (Tak 
lub Nie, Prawda lub Fałsz, Plus lub Minus, ... itp.) przekazuje 1 bit informacji - przy czym istotny jest 
sam wybór, a nie rodzaj możliwości do wyboru. Inaczej mówiąc, każdy obiekt mogący znaleźć się  
w jednym z dwóch stanów (dwustanowy) jest „pojemnikiem” na 1 bit informacji. 

4
  iCloud – zestaw usług online oraz oprogramowania firmy Apple zaprezentowany na WWDC  
6 czerwca 2011 roku, zastępujący wcześniejsze MobileMe. 

5
  Smartfon (smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie funkcje telefonu 
komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). 

6
  iPhone – smartfon przygotowany przez Apple Inc., oparty na systemie operacyjnym iOS mający 
pełnić funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego. 
Urządzenie posiada także wbudowaną przeglądarkę internetową Safari Mobile umożliwiającą 
przeglądanie niektórych zasobów sieciowych. 

7
  iPad – tablet firmy Apple. Posiada 9,7 - calowy ekran dotykowy z technologią Multi - Touch oraz m.in. 
możliwość oglądania filmów i zdjęć. Ma przeglądarkę internetową oraz jest kompatybilny z aplikacjami 
App Store dla iPhone’ów oraz iPodów. 

8
  iPod touch – kieszonkowy odtwarzacz MP3 firmy Apple Inc., zasadniczo wielofunkcyjny palmtop  
z systemem operacyjnym iOS, zaprezentowany 5 września 2007. Jest to pierwszy iPod z 
wbudowanym Wi - Fi, z bezpośrednim dostępem (jedynie bezprzewodowym) do internetu, w tym 
przez przeglądarkę sieciową, a także specjalną przeglądarkę serwisu YouTube bez pomocy wtyczki 
Adobe Flash i sklepu internetowego iTunes Store. 

9
  iOS – system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad. 

10
  http://www.apple.com/pl/iphone/icloud 



190 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tak będzie wspomagana edukacja jutra. Internetowe platformy edukacyjne, 
tablice interaktywne, tablety, e-booki – postęp naukowo-techniczny otwiera przed 
nauczycielami i uczniami nowe możliwości. Dzięki technologiom informatycznym 
np. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu rozwiązań takich jak Cisco WebEx, 
które umożliwiają obsługę szkoleń, wsparcie techniczne pracowników oraz 
relacjonowanie firmowych wydarzeń, których przebieg można śledzić w Internecie. 
WebEx

11
 umożliwia przeprowadzanie wirtualnych konferencji, w których może brać 

udział od kilku do kilkuset uczestników jednocześnie. ClickMeeting
12

 pozwala  
na organizowanie konferencji, szkoleń wewnątrzfirmowych czy prezentacji.  
W dowolnym miejscu i czasie, bez potrzeby odchodzenia od biurka. Pracę  
z ClickMeeting można rozpocząć w kilkanaście sekund, bez żadnej instalacji. 
Wystarczy włączyć przeglądarkę internetową”.

13
 Brak wprawdzie danych 

statystycznych o kompetencjach cyfrowych nauczycieli jako grupy zawodowej, 
jednak wielu ekspertów podkreśla nieprzygotowanie nauczycieli do edukacji 
cyfrowej. Szkoła jest więc miejscem wyraźnych różnic, a może nawet napięć 
pokoleniowych dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych. Nieobecne  
w formalnym procesie nauczania technologie są przez uczniów wykorzystywane  
w domu: prace domowe są odrabiane z pomocą serwisu Skype,

14
  

a materiały edukacyjne (nawet zeszyty) są skanowane i rozsyłane przez  
Sieć48. Najpopularniejszym serwisem edukacyjnym jest Wikipedia (9375000  
użytkowników w styczniu 201149) – tworzona przez wolontariuszy encyklopedia, 
która powszechnie jest wykorzystywana jako źródło informacji przez uczniów oraz 
studentów. O znaczeniu szkoły może jednak świadczyć fakt, że mimo tego jest ona 
kluczowym miejscem zdobywania kompetencji cyfrowych.

15
 

Platformy edukacyjne czyli systemy zarządzania nauczaniem. To systemy 
komputerowe pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet  
w oparciu o materiały dydaktyczne wcześniej przygotowane. Określamy je także 
skrótem LMS pochodzącym od angielskiego terminu Learning Management 
System. Podstawowe zadania tych systemów polegają na gromadzeniu materiałów 
dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu odbiorcom przez Internet  
i sprawne zarządzanie procesem nauczania oraz kompetencjami w konkretnych 
organizacjach szkoleniowych. Należy dążyć do tego, by przełamać barierę i zacząć 
korzystać z narzędzi, które mamy do dyspozycji. Potencjał nowych technologii jest 
ogromny. W szkole nie da się pracować już bez technologii informacyjnych. Na co 
dzień korzystamy z nich często, np. używamy Twittera,

16
 Facebooka.

17
 

                                                           
11

  WebEx Communications Inc jest Cisco firmą, która dostarcza na żądanie współpracę, spotkanie 
online, konferencji internetowych i wideokonferencji aplikacji. 

12
  Clickmeeting to profesjonalna platfroma konferencji internetowych do współpracy z klientami oraz 
partnerami biznesowymi za pomocą video - konferencji. Clickmeeting do obsługi szkoleń on - line, 
prowadzenia spotkań i konferencji sprzedażowych, prezentacji multimedialnych oraz e-lerningu. 

13
  Fakty. Pieniądze, 18.01.2012 

14
  Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez 
kamerę internetową, a także płatnych rozmów z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych za pomocą technologii VoIP (Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut. 

15
  Fakty. Pieniądze, 18.01.2012 

16
 .Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą 
użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 
140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym 
użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do 
swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych 
aplikacji. 
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Wielu badaczy uważa, że technologia informatyczna i komunikacyjna rozwiją 
się wykładniczo, a zastosowania i usługi informacyjne skokowo. 

„Manuel Castells, najwybitniejszy badacz społeczeństwa informacyjnego, 
wyjaśnia, że istotą informatycznej rewolucji jest to, iż praktycznie wszystkie formy 
ekspresji symbolicznej, a więc niemal wszystkie wytwory kultury można obecnie 
zdigitalizowć, czyli przekształcić w ciąg zer i jedynek – w komunikaty zrozumiałe 
dla mikroprocesorów komputerów. Wydaje się, że zarządzanie wiedzą, sterowanie 
bardzo skomplikowanymi systemami, informacja docierająca na żądanie 
natychmiast, wszystkie materiały kiedykolwiek wydrukowane dostępne są  
na zawołanie przez bezprzewodową gigasieć, komputery wbudowane we wszystko 
i o różnych kształtach spotyka się na każdym kroku, przestają być widoczne,  
to przyszłość w której tylko niewielka część ludzkości bierze udział w jej szybkim 
rozwoju. Rozwój metod rozpoznawania i sztucznej inteligencji, media, 
telekomunikacja i technologie informatyczne są ściśle połączone, tłumaczenie na 
żywo (np. przez telefon) staje codziennością. W rezultacie każdy, kto ma dostęp do 
komputera, jest nie tylko biernym odbiorcą jak osoba oglądająca telewizję, lecz 
może także być aktywnym współtwórcą kultury. Moc obliczeniowa komputerów 
podwaja się co 18 miesięcy, liczba różnych programów komputerowych podwaja 
się co 12 miesięcy, pojemność kanałów informacyjnych podwaja się co 9 miesięcy. 
Neil Gershenfeld idzie dalej i przekonuje, że z podobnych względów ludzie, którzy 
zdobyli władzę nad bitami, już niebawem zaczną rządzić atomami. To po prostu 
naturalny ciąg przemian zapoczątkowanych najpierw przez upowszechnienie 
komputerów osobistych, a następnie eksplozję Internetu. Rewolucja w istocie już 
trwa, opisał ją w błyskotliwy sposób amerykański publicysta Thomas L. Friedman  
w książce „Płaski świat”. Przekonuje w niej, że rozwój technologii informatycznych 
zburzył wiele murów tworzących bariery między różnymi zakątkami świata”.

18
 

Od zbudowania pierwszego komputera i po wielu latach od rozprzestrzenienia 
się sieci Internet nie dokonał się jednak znaczący przełom w edukacji 
spowodowany technologiami. W związku z rozwojem technologii informacyjnej 
musi nastąpić zmiana stylu nauczania (metody, formy i narzędzia). Staliśmy się 
społeczeństwem informacyjnym i musimy umieć posługiwać się informacją. 

„Można przyjąć, że technologia informacyjna to zespół środków 
informatycznych (czyli urządzeń takich jak komputery, sieci komputerowe), 
narzędzi (czyli oprogramowania i metod, jak również innych technologii (takich jak 
telekomunikacja), które służą do przetwarzania i posługiwania się informacją.  
W tym terminie wątpliwości może budzić połączenie słowa „technologia” 
(określenia związanego z procesem) ze słowem „informacja” (w tradycyjnym 
sensie jest to obiekt o ustalonej formie zapisu). Ma ono jednak głębokie 
uzasadnienie we współczesnej postaci informacji i w sposobach korzystania z niej. 
Informacji towarzyszą bowiem nieustannie procesy i działania. Zarówno sam obiekt 
– informacja, zwłaszcza w postaci elektronicznej – niemal w każdej chwili ulega 
zmianie (poszerzaniu, aktualizacji, dopisaniu powiązań, nowym interpretacjom itd.), 
jak korzystanie z niego jest procesem. To powinno znaleźć swoje odbicie  

                                                                                                                                                    
17

 Facebook – serwis społeczności owy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć 
sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością 
Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto. W lipcu 2010 liczba użytkowników na całym świecie wynosiła 
ponad 500 mln, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 10 mln filmów (dane ze strony 
Facebooka). 

18
  E. Bendyk, Nowa rewolucja przemysłowa, „Niezbędnik inteligenta Polityka”, 2011 nr 8 
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w edukacji. Na potrzeby edukacyjne, a głównie z myślą o metodyce nauczania, 
zwrócimy uwagę na jeszcze jedną różnicę między technologią informacyjną,  
a informatyką: 

- technologia informacyjna, jako zastosowania informatyki (czyli 
komputerów, sieci komputerowych i ich oprogramowania), jest związana 
posługiwaniem się gotowymi produktami informatycznymi w pracy  
z informacją: edytor służy komponowania tekstów, arkusz kalkulacyjny – 
do planowania i wykonywania obliczeń, przeglądarka – do prezentowania 
informacji wyszukanej w zasobach sieciowych itd.; to korzystanie  
z gotowych programów może mieć również charakter działań oryginalnych, 
gdyż tworzymy np. teksty, ilustracje, prezentacje, schematy obliczeń, 
strony WWW itp.; 

- w zakresie informatyki zaś znajduje się tworzenie nowych „produktów” 
informatycznych, którymi mogą być np.: program lub zespół programów 
zapisanych w wybranym języku lub środowisku programowania, algorytm 
lub metoda komputerowego rozwiązywania problemów, koncepcja 
komputera i jego realizacja, teoria informatyczna itp. 

Granice między technologią informacyjną a informatyką nie są ostre, 
zwłaszcza, gdy rozważania dotyczą użytkowników komputerów i specjalistów  
w tych dziedzinach”.

19
 

Każda dziedzina życia człowieka gwałtownie rozwija się i wypełnia 
informacjami, wiedzą. Wszyscy muszą poszerzać swoje horyzonty myślowe  
i kompetencje. Komputer jest urządzeniem, dzięki któremu można informację 
pozyskiwać, przechowywać, przetwarzać i przesyłać. Internet jako globalne źródło 
najróżniejszych informacji z ogromnej liczby dziedzin, może stanowić jednocześnie 
globalną bazę danych skonkretyzowanych na daną dziedzinę tematyczną.  
W obecnej rzeczywistości medialnej otaczającej człowieka Internet uznawany jest 
za medium, które w znaczący sposób wpływa na polepszenie zagadnień 
związanych z edukacją i rozwojem intelektualno-psychicznym dzieci i młodzieży.  
W swoisty sposób dzięki otwartości i medialnej formie przekazu jaką jest obraz  
i dźwięk w znaczący sposób może wpływać na polepszenie wyników edukacyjnych 
oraz zwiększenie skuteczności w zapamiętywaniu faktów i wytycznych. Medialne 
elementy współpracy człowieka z „maszyną cyfrową”, czyli komputerem opierają 
się na jednym z najbardziej podstawowych środków odbierania informacji, dzięki 
której łatwo można dotrzeć do informacji, osób lub ważnego rodzaju instytucji.  
Z perspektywy roku 2012, biorąc pod uwagę dynamikę zmian w sektorze 
nowoczesnych technologii, że symbolami rozwiniętego społeczeństwa cyfrowego 
w Polsce są kluczowe projekty cywilizacyjne, które staną się rzeczywistością  
w nieodległej przyszłości. 

Otoczenie cyfrowe: technologie stanowiące podstawową infrastrukturę 
społeczeństwa cyfrowego będą dostępne w sposób powszechny. Oferowane 
usługi będą dostępne zawsze i wszędzie, także w formach mobilnych – 
umożliwiając swobodne wykorzystywanie treści i oferowanie własnych – czytamy  
w Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Projekt, cz. II – z czasem we wspólną 
sieć zostaną podłączone, także urządzenia i przedmioty, tworząc tak zwany 
Internet Rzeczy (Internet of Things). Podłączone do Sieci „inteligentne” przedmioty 
i urządzenia – pozwalające na zdalną ich kontrolę, lokalizowanie i monitorowanie – 

                                                           
19

  M.M., Sysło, Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania, s. 50-51, 
www.ptde.org 
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przyczynią się do poprawy jakości życia w obszarach, na które wpływu nie mają 
podłączone do Internetu komputery. W roku 2030 roku, wzrost gospodarczy  
i stopień konkurencyjności zależeć będą bowiem od istnienia inteligentnych 
systemów jako podstawy funkcjonowania głównych dziedzin gospodarki. 
Nauczyciele i uczniowie będą kompetentnie wykorzystywać technologie cyfrowe 
obecne w całym procesie edukacji, w nauczaniu wszystkich przedmiotów.  
Ich obecność spowoduje większe zróżnicowanie modeli edukacyjnych 
(samoedukacja, wspólna edukacja rówieśnicza, e-learning

20
 i blended-learning,

21
 

nowoczesna metoda szkolenia dorosłych); edukacja telematyczna
22

 (off-line i on-
line ) staną się powszechne, łatwiejszy dostęp do materiałów edukacyjnych (które 
w postaci cyfrowej będą na bieżąco modyfikowane przez wszystkich uczestników 
procesu edukacyjnego), oraz zwiększoną kreatywność i współpracę uczniów – 
opartą na modelach dziś wypracowywanych przez grupy współpracujące z pomocą 
Internetu.

23
 

Superkomputery zaczynają dorównywać szybkością mózgom, np. chiński 
Tianhe – 1A oferuje moc obliczeniową rzędu 4 milionów operacji na sekundę. 
Komputery kwantowe, których koncepcję nakreślił prawie pół wieku temu 
amerykański fizyk Richard Feynman mogą posłużyć do obliczeń niewyobrażalnych 
dotychczas. Dostęp do dowolnej informacji będzie natychmiastowy. 

„Dziś coraz bardziej oczywiste się staje, że nie tylko wzrasta potrzeba uczenia 
się przez całe życie (life – long learning),

24
 lecz również uczenia się we wszystkich 

rolach i odniesieniach życiowych (life – wide learning)”.
25

 „Młodzi Polacy są jednymi 
z najczęściej używających swoich telefonów w świecie. Podobnie jak młodzież ze 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Brazylii bardzo wcześnie przechodzą 
inicjację ze sprzętem ICT – 12% otrzymało swój pierwszy telefon, gdy miało nie 
więcej niż 10 lat, a kolejnych 87%, gdy było w wieku 11-20 lat. Podobnie jest  
z pierwszymi doświadczeniami w korzystaniu Internetu – 22% młodych Polaków 
korzystało z przeglądarek internetowych, zanim skończyło 10 lat, a następne 75% 
zdobyło to doświadczenie w drugiej dekadzie życia. Młodzi Polacy nieustannie  
są on-line – 87% ma nawyk używania Internetu w środkach masowej komunikacji  
(w autobusach, tramwajach, pociągach) i umieszczania swoich wytworów w sieci. 
W innych zachowaniach młodzi polscy internauci sprawiają wrażenie bardziej 
tradycyjnych – częściej niż inni mają karcący stosunek do tych, którzy esemesują 
podczas posiłków, częściej piszą tradycyjne listy i wysyłają je tradycyjną pocztą.  
Są mniej bezkrytyczni wobec zjawiska anonimowości czy upubliczniania sfery 
prywatnej w sieci. Częściej za to opracowują hasła, które umieszczają w Wikipedii, 
chociaż nie są rekordzistami w czytelnictwie książek czy – zwłaszcza – gazet”.

26
 

                                                           
20

  E-learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie 
dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM - u i Internetu. 

21
  Blended-learning w edukacji badań odnosi się do mieszania różnych edukacyjnych środowisk. 

22
  Technologie komunikacyjne, bazujące na środkach informatycznych, komputerach. 

23
  Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Projekt, cz. II, Warszawa 2011, s. 114 

24
  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny 
uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP 
przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie 
współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli  
z krajów członkowskich. 

25
  Life-wide learning – jest to strategia nauczania w kontekście rzeczywistych zdarzeń. 

26
  Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności… 
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Ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest zapewnienie uczniom warunków 
do wielostronnego rozwoju osobowości. Rozwój ten przybiera szczególne 
znaczenie w okresie dorastania, w którym młodzież musi przystosować się  
do otaczającej ją rzeczywistości poprzez sprostanie zadaniom rozwojowym, jakie 
stawia przed nią ta swoista sytuacja psychologiczna. Istnieją w zasadzie dwie 
podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczna i wychowawcza. O ile ta pierwsza wydaje 
się jasna i zrozumiała, to druga jest bardziej złożona. Mamy, bowiem do czynienia 
z wieloma czynnikami i metodami działania. „Homo domini lapus – człowiek 
człowiekowi wilkiem” to powiedzenie znane już w starożytności, nic chyba nie 
straciło na swojej aktualności. I choć od tamtych czasów nastąpił znaczny postęp 
w różnych dziedzinach życia, to nie zawsze w sensie pozytywnym od wieków, 
bowiem zdolnościom twórczym człowieka towarzyszy potrzeba tworzenia coraz 
bardziej skutecznych sposobów perswazji. Niepokoi również fakt, iż środki 
masowego przekazu często pokazują agresję i przemoc w trwałym związku  
z takimi cnotami jak: odwaga, zdecydowanie, męstwo, co czyni je także zaletami.  
A przecież zaletami nie są, tylko zdegenerowaną formą relacji międzyludzkich, 
opartych na instrumentalnym traktowaniu drugiego człowieka. Wiele jest 
możliwości oddziaływań nauczycielskich, nie wszyscy jednak potrafią, niektórzy nie 
chcą, z nich skorzystać. Najczęściej przyczyną jest niewystarczające 
przygotowanie pedagogiczne. Nauczycielem być to nie zabawa, nauczycielem być 
to wielka sprawa, nauczycielem być to powołanie. Można by rzec nauczycielem 
być to być. Nauczyciel wykształcony i mądry, potrzebny jest w każdej szkole. 
Wymogi współczesnego świata – szybki rozwój naukowy, postęp cywilizacyjny  
i coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, ludzi obdarzonych dużym 
zakresem wiedzy oraz szybkość i dynamika zmian w świecie nauki na 
niespotykaną do tej pory skalę – sprawiają, że poszukiwane są alternatywne formy 
przekazu informacji. W czasach, gdy zasoby informacyjne całego świata  
są dostępne w systemie on-line, a kontakt z ludźmi w każdym miejscu na Ziemi  
nie sprawia większego problemu, ograniczenia takie jak: odległość, czas i miejsce 
nie mają już znaczenia. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnej  
i telekomunikacyjnej (Pop to point of protocol = Punkt obecności miejsce, w którym 
użytkownik łączy się z Internetem przez telefon) sprawił, że to, co niedawno 
wydawało się odległe w czasie stało się realne. Przełamane zostały bariery, które 
wydawały się jeszcze niedawno nie do pokonania.

27
 

Internet jest traktowany jako platforma do realizacji różnych działań i usług, 
oraz rywalizacji różnych grup ludzi reprezentujących różne interesy, a przede 
wszystkim ma znaczenie o charakterze globalnym i strategicznym nie tylko  
z wojskowego punktu widzenia. Zasięg sieci globalnej jest praktycznie 
nieograniczony, a użytkownikom daje ona poczucie niezależności, anonimowości  
i autonomii w działaniu. Tym samym czyni to przekaz masowym procesem  
o zupełnie nowych, nieznanych do tej pory właściwościach i szansach 
rozwojowych. Światowa sieć komputerowa skupia tysiące sieci lokalnych, setki 
miejskich, miliony komputerów i użytkowników w krajach na wszystkich 
kontynentach, wykorzystując rozmaite nośniki informacji: linie telefoniczne, linie 
radiowe, łącza satelitarne, itp. Od lat 90. zaszły w polskiej edukacji rewolucyjne 
zmiany. Szybki rozwój technologii, szczególnie w zakresie komunikacji uczynił 
świat globalnym, zmienił oblicze świata. Już co czwarta spośród działających  
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 Por.
 
B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole. Toruń 2001, s. 91 
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w Polsce firm, komunikuje się z pracownikami za pośrednictwem maili, a co piąta 
robi to przez intranet, czyli własną – firmową sieć informatyczną – wynika z raportu 
firmy doradczej RR Communication Consulting. Rząd wprowadza w życie projekt 
„Cyfrowa szkoła”. Tablety pojawiły się w Polsce pod koniec 2011 roku, a według 
IDC sprzedano ich około 120 tysięcy sztuk przy globalnej sprzedaży 67 mln. 

Do podstawowych funkcji szkoły należy kształcenie – przekazywanie uczniom 
wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Są to, kompetencje 
szkolne związane z elementarną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, nauk 
przyrodniczych, matematyki i umiejętnością ich praktycznego wykorzystywania, 
specyficzne umiejętności związane z nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi, 
pozwalającymi młodym uczestniczyć w życiu społeczeństwa informacyjnego 
(umiejętność pracy z komputerem, korzystanie z Internetu). Notebooki umożliwiają 
nauczycielom i uczniom przeprowadzać wirtualne eksperymenty chemiczne, 
odwzorowywać np. zjawiska fizyczne, bitwy itp. Nie wykorzystujemy możliwości 
jakie dają nowe technologie. Brak wyraźnych zapisów w programach nauczania. 
Uczniowie powinni się uczyć programowania i tworzenia stron internetowych. 

„Złożoność i obszerność dostępnej do mózgu wiedzy wymusiła w końcu 
powstanie nowej gałęzi nauki – neuroinformatyki. Ta ściśle interdyscyplinarna 
dziedzina wiedzy, łącząca elementy informatyki, biologii, kognitywistyki, 
nurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki  
i matematyki, promowana jest od kilku lat przez międzynarodową organizację 
International Neuroinformatics Coordinating Facility. W 2009 ruszyły pierwsze na 
świecie studia studia licencjackie w Warszawie”.

28
 

Pierwsze prawdziwie cyfrowe pokolenia (mające już swoje etykiety:  
e-generation, screen generation, „medialni nomadowie”) wchodzą dopiero  
w dorosłość. Większość pytań dociekających skutków rewolucji informacyjnej nie 
jest dokładnie rozpoznana. Na razie sprawiamy wrażenie oszołomionych szokiem 
cywilizacyjnym i jego mocą uwodzenia ludzi młodych. Śledzimy ekspansję 
urządzeń w domach i instytucjach edukacyjnych, umiejętności posługiwania się 
nimi przez ludzi młodych, odnotowujemy czas, jaki poświęcają siedzeniu przy 
komputerze. Młodzi nie zdają sobie do końca sprawy, ani jak duże i jeszcze nie 
odkryte przez nich możliwości tkwią w nowych mediach, ani jak bardzo mogą być 
one dla nich pułapką i mirażem. Jak dynamicznie nowe media opanowują młode 
pokolenie, ilustrują dane dotyczące korzystania z usług Opera Mini, jednej z kilku 
mobilnych przeglądarek internetowych dla telefonów komórkowych wyposażonych 
w Java ME, tworzonej i rozwijanej przez norweską firmę Opera Software ASA.  
Jej użytkownicy to w większości osoby w wieku 18-27 lat, mieszkające  
w najróżniejszych zakątkach kuli ziemskiej. Tylko w kwietniu 2011 roku 107,1 mln 
osób użyło w swoich telefonach Opera Mini. Serwer umożliwił im przejrzenie  
57,9 mld stron i skompresowanie oraz dostarczenie 954 mln MB danych”.

29
 

Brytyjscy naukowcy pracują nad „ekranami”, które za pomocą technologii 
REFID

30
 pobierać będą dane (imię, nazwisko, wiek, płeć, zwyczaje zakupowe itp.) 
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  P. Durka, Mózg maszyny i manipulacje, „Niezbędnik inteligenta Polityka”, 2011 nr 8 
29

  Por. Młodzi 2011 - raport… 
30

 RFID (ang. Radio – frequency identification) – technologia, która wykorzystuje fale radiowe  
do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę 
obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technologia umożliwia odczyt, a czasami także 
zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości  
do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia 
identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu. 
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z kart kredytowych telefonów komórkowych przechodzących w pobliżu osób.  
Za tym wszystkim musi nadążać edukacja. Strategicznym celem polskiego 
szkolnictwa powinna być edukacja informatyczna. 

„Jak na razie uczymy młodzież technicznych sprawności obsługi komputera – 
są one bardzo ważne, bo w epoce elektronicznych mediów brak umiejętności 
poruszania się w sieci ma wykluczający z życia społecznego charakter. Niemniej 
nie powinniśmy zapominać, że dziś, być może bardziej niż kiedykolwiek przedtem, 
potrzebne są również inne umiejętności – samodzielnego i krytycznego 
poszukiwania wiedzy, formułowania i przekazywania myśli w języku 
komunikatywnym dla różnych odbiorców, bezpiecznego poruszania się w sieci, 
wykorzystywania Internetu do konstruktywnych celów”.

31
 

Internet zmienił nasze życie, sieć, która stała się dla swoich użytkowników 
ogromną biblioteką zawierającą szereg informacji na każdy temat – niezależnie  
od ich wartości merytorycznej – a mimo to stanowiących źródło wiedzy, z którego 
chętnie internauci korzystają. Globalna sieć stała się sposobem komunikacji, dzięki 
której łatwo można dotrzeć do informacji, osób lub ważnego rodzaju instytucji.  
W sferze psychologii społecznej Internet posłużył jako narzędzie do przełamania 
barier w realizacji ludzkich potrzeb, np. kontaktu z innymi, bycia zauważonym  
czy nawiązywania i podtrzymywania więzi. Nowa forma komunikacji, pozwala na 
kontakty z osobami z całego świata, rodziną, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi 
– bez względu na odległość, porę doby, miejsce, a jedynym warunkiem jest dostęp 
do komputera i sieci w dowolnym czasie i dowolnej przestrzeni. Epoka informacji  
w dobie technologii informacyjnych, które są procesami, które się rozwijają jest 
konsekwencją poszczególnych technik i technologii w jeden zintegrowany system 
(mikroelektronika, telekomunikacja, optoelektronika i komputery). Najważniejszą 
zaletą Internetu jest możliwość szybkiego zdobycia informacji. Przesyłanie 
informacji odbywa się natychmiastowo. W Internecie otrzymujemy dużą liczbę 
informacji, co sprawia, iż mamy trudności w wyborze, która z nich jest ważna, która 
zafałszowana, która natomiast szkodliwa. Informacje ważne mieszają się  
z nieistotnymi, większość danych jest udostępniana bezpłatnie przez dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Sieć Internet oferuje użytkownikom całą gamę usług.  
W wyniku dotychczasowego rozwoju usług w obrębie sieci powstały różnorodne 
zależności. Jedna usługa korzysta z mechanizmów innej i odwrotnie. Ponadto, 
każda z nich podlega stałemu udoskonalaniu i różnorodnym modyfikacjom  
w wyniku postępu technologicznego. 

„Od 1977 w Internecie używane są adresy IP protokołu w wersji czwartej, 
IPv4. Zapotrzebowanie na adresy IPv4 stało się na tyle duże, że pula 
nieprzydzielonych adresów zaczęła się wyczerpywać (w 2011 roku zakładano, że 
w zależności od regionu nastąpi to w roku między 2011 a 2016), z tego powodu 
powstała nowa, szósta wersja protokołu – IPv6, której test odbył się 8 czerwca 
2011 roku. Piąta wersja, IPv5 mająca rozszerzyć możliwości poprzedniczki nie 
zdobyła popularności, protokół ten znany jest szerzej pod angielską nazwą Internet 
Stream Protocol (pol. „protokół strumieni internetowych”), skracaną do ST”.

32
 

W IPv4, czyli obecnym standardzie adresowania Internetu, adres IP to liczba 
32-bitowa (od 0 do 4294967295). Liczby w adresie IP nazywają się oktetami,

33
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  Młodzi 2011 - raport… 
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  pl.wikipedia.org/wik 
33

  Oktet – jednostka informacji składająca się z 8 bitów. Dla większości komputerów oktet jest również 
najmniejszą adresowalną jednostką pamięci, czyli bajtem, przez co pojęcia te często są używane 
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ponieważ w postaci binarnej mają one osiem bitów. Te osiem bitów daje w sumie 
256 kombinacji, więc każdy oktet przedstawia liczbę od 0 do 255. Adres IP jest 
unikalnym numerem identyfikacji komputera w sieci. Adres zawiera się pomiędzy 
0.0.0.0 a 255.255.255.255, ponieważ 255 w binarnym systemie liczbowym  
to 11111111, czyli 1 bajt. Po IP można zlokalizować osobę w Internecie. 

Google wprowadziła nową zasadę prywatności od 1 marca 2012 obowiązuje 
nowa polityka prywatności z dotychczasowych 60 zasad – regulacji w jedną. 
Każdego, kto loguje się na konto Google i korzysta z usług koncernu. Jeśli 
korzystamy z Google, ale nie logujemy się zmiany nas nie dotyczą. Pozornie 
wydaje się to nawet większym poziomem zabezpieczenia prywatności, ale jak 
zawsze ważne są szczegóły. Zagłębiając się w lekturę tej „nowej polityki 
prywatności” dostrzega się śmiały manewr polegający na przechwytywaniu naszej 
aktywności internetowej i łączeniu w jedną całość łącznie ze skanowaniem  
np. naszych listów. Od marca w jednym dokumencie znajdować się będą zapisy 
dotyczące zarówno Gmaila, YouTube'a, Picassy, Google+ i innych serwisów. 
Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyświetlać użytkownikowi jak najlepiej 
dostosowane do niego reklamy, takie, w które może potencjalnie kliknąć. A żeby 
takie reklamy móc wyświetlać, Google chce wiedzieć o użytkownikach swoich 
usług jak najwięcej. Dlatego właśnie łączy polityki prywatności różnych serwisów – 
żeby mieć o nas jak najwięcej informacji. Zostawiamy ich u Google'a bardzo, 
bardzo dużo. Począwszy od spotkań zapisanych w kalendarzu przez lokalizację, 
frazy wpisywane w wyszukiwarkę, listę kontaktów po informacje o specyfikacji 
urządzenia z jakiego korzystamy z usług Google. Zbierane informacje 
przechowywane są w Panelu Google tam można też zmienić ustawienia lub 
odwołać dostęp różnych aplikacji do naszych danych.

34
 W taki sposób powstaje 

sylwetka psychologiczna internauty (nie potrzebne są nazwisko i imię) do niej 
dopasowuje się np. oferty reklamowe. Całkowita utrata prywatności  
i wszechobecna reklama, to rzeczywistość dnia dzisiejszego. 

Era informacyjna zmusza człowieka do podjęcia wysiłku edukacyjnego 
zmierzającego do umiejętności tworzenia, przechowywania, reorganizowania, 
wykorzystywania i przekazywania informacji. Powoduje to wzrost znaczenia celów 
edukacyjnych mieszczących się w obszarze kształtowania zdolności zdobywania 
informacji, oceniania jej wartości i użyteczności. Należy pamiętać, że dzisiaj jest 
ponad 2 tys. programów wykradających dane i hasła bankowe, ok. 3 tys. 
programów kradnących hasła do serwisów społecznościowych, kont pocztowych 
czy kont gier on-line oraz aż 7 tys. programów szpiegujących.

35
 

25 stycznia 2012 europejska komisarz sprawiedliwości Viviane Reding 
ogłosiła plany Unii Europejskiej dotyczące ochrony prywatności. Proponuje m.in. 
Wprowadzenie „prawa do zapomnienia” – nałożenia na serwisy obowiązku 
kasowania wszystkich danych użytkownika – oraz kary sięgające 1 mln euro (albo 
2% rocznych przychodów) za złamanie unijnych reguł. 

                                                                                                                                                    
zamiennie. Jednak rozmiar bajtu zależy od architektury konkretnego systemu komputerowego: 
niektóre starsze maszyny używały większych bajtów, składających się z 9, 10 lub 12 bitów, inne 
mniejszych 5, 6 - bitowych. Pojęcie oktetu natomiast zawsze oznacza dokładnie 8 bitów i jest 
najczęściej spotykane w standardach sieciowych. Adres składa się z 32 bitów, a więc z 4 oktetów, 
zazwyczaj wartość każdego oktetu zapisuje się osobną liczbą dziesiętną, poszczególne oktety 
oddzielając kropkami, np. 212.22.12.66. 

34
  Por. Gazeta.pl, 10.2012 

35
  Dane za Kaspersky Lab, 2009 r.: A. Pezda, Koniec epoki kredy. Warszawa 2011, s. 237 
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Niestety na razie to tylko propozycja. Internauci protestując przeciwko ACTA, 
zwracali uwagę, że Internet musi być wolny od XIX-wiecznego pojmowania 
prywatności. Linia pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa a naruszeniem 
prywatności jest bardzo subtelna. Możliwość komunikacji ze wszystkimi, wymiana 
opinii, wyszukiwanie informacji to rzeczy, do których Internet służy najlepiej.  
Z drugiej strony możliwości te niekiedy mogą zostać źle użyte. Możliwość 
skontaktowania się i „rozmawiania” z innymi internautami, to jedna  
z najwspanialszych ofert komputerowej rzeczywistości. Ale może być również 
bardzo ryzykowna. 

„Rośnie jednak liczba osób uzależnionych od Internetu i nowych technologii – 
ponad połowa Brytyjczyków i Amerykanów deklaruje, że czuje się ich niewolnikiem. 
Im bardziej postępować będzie cyfryzacja naszego życia, tym więcej ludzi 
świadomie będzie decydować się na, przynajmniej czasową, rezygnację  
z technologii”.

36
 

Lawinowy rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowy wymiar działania – 
cyberprzestrzeń. 

„Stajemy w obliczu konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
i przed koniecznością kształtowania społeczeństwa cyfrowego. Obywatele 
oczekują od administracji każdego szczebla, iż stanie się ona bardziej otwarta  
i dostępna. Ma ona także współpracować, czy też umożliwiać współpracę  
na wielu płaszczyznach dzięki ogromnym zasobom informacji i wiedzy. Ponadto, 
społeczeństwo oczekuje usprawnienia dostępu do usług publicznych poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych, np. rozwój systemu  
e-zdrowie. Oznacza to, iż zmieni się zarówno rola, jak i sposób funkcjonowania 
instytucji państwa w perspektywie najbliższych lat, a w roku 2030 administracja 
będzie musiała używać innych niż obecnie i dziś trudnych do przewidzenia 
narzędzi do wykonywania swych zadań, obsługi obywateli i współpracy z nimi, 
kreowania polityki, a także do pracy w ramach samej administracji”.

37
 

Technologie cyfrowe umożliwią aktywność zawodową znacznej części 
społeczeństwa, która ze względów geograficznych lub innych ograniczeń obecnie 
nie uczestniczy w rynku zawodowym (gospodynie domowe, matki wychowujące 
dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mieszkańcy obszarów 
peryferyjnych). E-praca – czytamy w projekcie Polska 2030 – wpłynie na strukturę 
zawodową: zwiększy się odsetek wolnych zawodów, osób pracujących zadaniowo 
lub w niepełnym wymiarze godzin przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. 
Znaczna część codziennych urządzeń domowych będzie miało „inteligentny” 
charakter, będą podłączone do sieci lub poprzez czujniki zdolne reagować na 
bodźce w otoczeniu. Media cyfrowe powodują deinstytucjonalizację dostępu do 
wiedzy, edukacji i kultury (w miarę jak media cyfrowe zastępują lub konkurują  
z tradycyjnymi instytucjami pośredniczącymi w tych obszarach). Już dziś 
technologie cyfrowe zmieniają sposób naszego komunikowania się. Zmienia się 
także rola mediów. W przyszłości możemy spodziewać się pogłębienia istniejących 
tendencji i wzrostu znaczenia komunikacji bezpośredniej oraz komunikacji  

                                                           
36

  N. Hatalska, Raport z teraźniejszości, (w:) Cywilizacja 2,0. Świat po rewolucji informatycznej, 
„Polityka” 2011 nr 8, s. 54 

37
  Melanie Bicking, Marijn Janssen, Maria Wimmer. 2007. Looking into the future: Scenarios for  
e- government in2020. (w:) Reima Suomi et al. “Project E-Society. Building Bricks”. Boston: Springer. 
Podaję za Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Projekt, cz. II. Warszawa 2011 
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w ramach wspólnych grup zainteresowań. Spadnie znaczenie mediów masowych 
jako podstawowego źródła informacji o świecie. Po części będą one funkcjonowały 
w sposób wirtualny jako usługi sieciowe – ale będą też obecne lokalnie,  
w publicznej przestrzeni fizycznej. Będą również miały aspekt edukacyjny – 
uzupełniając formalną edukację cyfrową będą pozwalały rozwiązywać różne formy 
wykluczenia cyfrowego.

38
 

W wyniku analizy zarejestrowanych połączeń stwierdzono, iż w większości 
źródłem ataku były sieci komputerowe przypisane do Stanów Zjednoczonych, 
Chin, Ukrainy Turcji oraz Polski. Mając na uwadze specyfikę protokołu TCP/IP, nie 
można bezpośrednio łączyć źródła pochodzenia pakietów z faktyczną lokalizacją 
wykonawcy ataku. Wynika to z faktu, iż w celu ukrycia swej tożsamości  
i fizycznej lokalizacji atakujący wykorzystują serwery pośredniczące (Proxy)

39
 lub 

słabo zabezpieczone komputery, nad którymi wcześniej przejmują kontrolę. Wzrost 
liczby ludności – jest nas ponad 7 miliardów, gdyby takie tempo się utrzymało,  
to pod koniec stulecia Ziemię zamieszkiwałoby ok. 27 miliardów ludzi – to skutkuje 
również zwiększoną ilością i częstotliwością ataków cyberprzestrzeni. Jak wynika  
z opracowania Chip

40
 Polacy tracą w ciągu roku 13 mld zł z powodu 

cyberprzestępstw. Sześć dni – tyle czasu Polacy tracą średnio w ciągu roku na 
rozwiązywanie problemów i usuwanie szkód spowodowanych przez ataki  
w sieci. Firma Symantec w badaniu „Norton Cybercrime Report” po raz pierwszy 
podaje wysokość strat spowodowanych cyberprzestępczością w Polsce, które 
wynoszą 2,9 mld zł rocznie. Raport to globalne badanie wpływu 
cyberprzestępczości na użytkowników on-line, przeprowadzone w 24 krajach,  
w tym po raz pierwszy w Polsce. Według raportu NCR, w zeszłym roku 71 proc. 
Polaków padło ofiarą cyberprzestępczości (76 proc. w całym swoim życiu). Jednak 
skala tego zjawiska to nie tylko liczba ofiar – to także stracony czas i powstałe 
koszty. Oprócz straty 2,9 mld zł rocznie spowodowanej cyberprzestepczością, 
firma Symantec wyliczyła dodatkowe koszty w wysokości 10,1 mld zł, które 
stanowią wycenę czasu straconego przez ofiary cyberprzestepstw. Z danych NCR 
wynika, że cyberprzestępczość jest znacznie bardziej kosztowna dla świata niż 
globalny czarny rynek marihuany, kokainy i heroiny razem wziętych (288 mld USD) 
– w ciągu zeszłego roku ofiarą cyberprzestępców na całym świecie padło  
431 milionów dorosłych osób, co kosztowało 388 mld USD w stratach finansowych 
i utraconym czasie. Jak wynika z opracowania firmy Symantec, co minutę  
15 dorosłych osób w Polsce pada ofiarą cyberprzestępczości, co przekłada się na 
ponad 22 tys. ofiar dziennie. Według raportu NCR,12 proc. dorosłych osób padło 
ofiarą tego zjawiska na swoich telefonach komórkowych. Jak pokazuje 16 edycja 
raportu firmy Symantec pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie”, liczba luk  
w zabezpieczeniach zwiększyła się o 42 procent w 2010 r. w porównaniu do 2009 
r. – to znak, że cyberprzestępcy zaczynają koncentrować swoją uwagę na tym 
obszarze. Liczba zgłaszanych luk w mobilnych systemach operacyjnych wzrosła ze 
115 w 2009 r. do 163 w 2010 roku. Oprócz zagrożeń pojawiających się na 
urządzeniach mobilnych, jednym z głównych czynników wzrostu przypadków 
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  Por. Polska 2030…, s. 114 i dalsze. 
39

  Serwer pośredniczący (pośrednik, często z ang. proxy) – oprogramowanie lub serwer z odpowiednim 
oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu 
użytkownika. 

40
  Chip.pl (pobrano 2.02.2012 r.) 
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cyberprzestępczości jest rosnąca popularność sieci społecznościowych i brak 
ochrony.

41
 

Wedle propozycji Komisji Europejskiej z 28.03.2012 ma z dniem 1 stycznia 
2013 powstać wydział ds. przestępczości w Internecie w Europolu – 
międzynarodowym urzędzie policyjnym w Hadze. Jedno nie podlega dyskusji rola 
nauczyciela musi ulec zmianie. Nauczyciel, wykształcony w epoce nowych 
technologii, będzie doradcą, mentorem, przewodnikiem wprowadzającym w świat 
nieznany. Uczeń posiadający wiedzę zdobytą w sposób formalny i nieformalny 
stanie się równoprawnym partnerem nauczyciela w wielu dziedzinach życia 
szkolnego. Rodzice w bezpośrednim obcowaniu z nowymi technologiami będą 
bardziej wyraziście oczekiwać od szkoły wiedzy na miarę wieku ucznia i etapu 
cywilizacyjnego społeczeństwa. 

 
Streszczenie 
Nowoczesna technologia informacyjna stwarza nam możliwość szybszego 

dostępu do szerokiej grupy informacji, której głównym źródłem jest Internet. 
Kluczowe znaczenie możemy przypisać technologiom informacyjnym 
wykorzystywanym w procesie kształcenia. Platformy edukacyjne czyli systemy 
zarządzania nauczaniem. To systemy komputerowe pozwalające organizować  
i wspomagać nauczanie przez Internet w oparciu o materiały dydaktyczne 
wcześniej przygotowane. XXI to czas informatyki, czas przepływu informacji liczony 
w jednostkach niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka dalsze lata to szybki 
etap rozwoju cyberprzestrzeni. Nauczyciel, wykształcony w epoce nowych 
technologii, będzie doradcą, mentorem, przewodnikiem wprowadzającym w świat 
nieznany. Uczeń posiadający wiedzę zdobytą w sposób formalny i nieformalny 
stanie się równoprawnym partnerem nauczyciela w wielu dziedzinach życia 
szkolnego. Rodzice w bezpośrednim obcowaniu z nowymi technologiami będą 
bardziej wyraziście oczekiwać od szkoły wiedzy na miarę wieku ucznia i etapu 
cywilizacyjnego społeczeństwa. 

 
Summary 
Modern information technology offers us the possibility of faster access  

to a wide range of information, whose main source is the Internet. Of key 
importance we assign information technology used in education. Educational 
platform or learning management systems. It allows computer systems organize 
and support e-learning based on a previously prepared teaching materials. XXI 
computing time, the time flow of information calculated in units of unimaginable for 
the average person more years is a fast stage in the development of cyberspace. 
The teacher, educated in an era of new technologies, will be an advisor, mentor, 
introductory guide to the world unknown. A student with knowledge gained in  
a formal and informal will be an equal Teacher's partner in many areas of school 
life. Parents in direct communion with the new technologies will be more clearly 
expected from knowledge of the school as student's age and stage of civilization 
the society. 
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WYCHOWANIE SPOŁECZNE A WYCHOWANIE DLA PAMIĘCI 
 
 

Pamięci potrzebuje ten, kto musi się 
zobowiązać, ten, kto musi się związać. Pamięć 

przekazuje przynależność; wspomina się,  
by móc należeć. Taka pamięć  

ma zobowiązujący charakter. Normatywna 
pamięć daje jednostce poczucie tożsamości  

i przynależności. 
Jan Assmann

1
 

 
Definicja wychowania społecznego 
Jednostka odkrywa swoje miejsce w świecie ucząc się społeczeństwa, 

poprzez coraz bardziej świadome poznawanie jego struktur i zasad 
funkcjonowania. Jednostka i społeczeństwo – w pełni samodzielne, a zarazem 
zależne od siebie organizmy, inicjują i podejmują szereg obustronnych relacji. 
Społeczeństwo determinuje i wpływa na rodzaj działań wybieranych  
i realizowanych przez jednostkę, na każdym etapie jej rozwoju, poprzez 
przypisywanie określonych ról, decydując również o formie, czasie i miejscu,  
w których są one przez nią odtwarzane. Czynniki te określają i warunkują zakres 
ludzkiego postępowania.

2
 

Szeroko pojęte wychowanie definiowane jest w kontekście wspomagania, 
inspirowania i kierowania. Realizowane jest poprzez organizowanie sytuacji,  
w których jednostka stawiana jest w obliczu konieczności dokonywania 
samodzielnych wyborów, poprzez szczegółową analizę rzeczywistości, celem 
zaktywizowania indywidualnego potencjału i możliwości.

3
 Jednostka rozwija się  

w sposób wielostronny – indywidualny, ale również społeczny. Proces ten 
przebiega równolegle. Budując definicje pojęć tj. wychowanie społeczne  
i obywatelskie należy je poddać analizie kompleksowej, na gruncie nauk 
humanistycznych – psychologii, socjologii i pedagogiki. 

Wychowanie stanowi świadomie zaplanowany, długotrwały proces społeczny, 
którego celem jest wytworzenie szeregu zmian w osobowości wychowanka. 
Obejmuje swoim zasięgiem sferę poznawczo-instrumentalną, związaną  
z poznawaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, poprzez 

                                                           
1
 J. Assmann, Erinnern, um dazu gehören. Kulturelles Gedächtnis. Zugehörigkeitsstruktur  
und normative Vergangenheit. (w:) Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive 
Identitäten, Hrsg. K. Platt, M. Dabag. Opladen 1992, s. 52 

2
 M. Karkowska, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja 
szkolna. Łódź 2007, s. 41-61; F. Tönnies, Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich. 
(w:) Elementy teorii socjologicznych, red. J. Szacki, A. Derczyński, Z. Kania. Warszawa 1975;  
Por. D. Walczak-Duraj, Wykłady z podstaw socjologii. Pabianice 1996; S. Szuman, Rola działania  
w rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław 1955 

3
 A. Kaźmierczak, Nauczanie przez stymulowanie aktywności twórczej. (w:) B. Śliwierski (red.) Edukacja 
w wolności. Kraków 1992, s. 154; R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią. Systemowy obraz 
edukacji. (w:) B. Śliwerski (red.) Edukacja alternatywna. Kraków 1992, s. 81, M. Kilar-Turska, op. cit., 
s. 21 
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nawiązywanie interakcji społecznych, jak też sferę emocjonalno-motywacyjną, 
warunkującą kształtowanie stosunku jednostki do otaczających ją ludzi i świata.

4
 

Podmioty mające realny wpływ na proces wychowania – szeroko rozumiane 
środowiska rodzinne, opiekuńcze i szkolne – powinny zatem stale formułować 
nowe zadania i sytuacje, celem stymulowania poszczególnych jednostek  
do dalszych poszukiwań. Niemniej ważne wydaje się wspieranie o charakterze 
emocjonalnym – okazywanie zrozumienia dla potrzeb indywidualnych, empatii, ale 
również aktywizowanie do podejmowania współpracy – współdziałania z innymi 
jednostkami tworzącymi grupę. Rola podmiotów wychowujących polega zatem 
również na niwelowaniu różnic w tworzących się grupach formalnych oraz  
na umożliwianiu współdziałania opartego na równych zasadach obowiązujących 
wszystkich partnerów interakcji, podejmujących konkretne działania.

5
 

Poprzez socjalizację, czyli systematyczne „wchodzenie” jednostki  
w społeczeństwo – w toku odbioru rzeczywistości społecznej – dokonuje się 
umiejętność uczenia się świata. Jednostka uczy się zatem umiejętności 
funkcjonowania w nim, a stopniowo również jego konstruowania zarówno  
w kontekście indywidualnym, jak i też grupowym. Z drugiej strony w procesie 
socjalizacji społeczeństwo „wychowuje” jednostkę – wpływa na kształtowanie 
osobowości w ogóle, przygotowuje tym samym do realizacji rozmaitych zadań  
o charakterze społecznym, ale również i prospołecznym.

6
 Zmieniające się w toku 

rozwoju potrzeby – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku – 
warunkowane są indywidualnym tempem rozwoju psychicznego, emocjonalnego  
i społecznego. W kolejnych następujących po sobie fazach tego procesu 
realizowane się konkretne zadania celowe i rozwijane rozmaite zainteresowania. 
Działania podejmowane początkowo instynktownie, stopniowo poddawane się 
obowiązującym normom społecznym i kulturowym, które ustanawiają inni – 
społeczeństwo.

7
 

Rozwój społeczny jednostki dokonuje się wreszcie poprzez ciąg i splot 
sytuacji społecznych, które definiowane są przez ich uczestników. Społeczeństwo 
stawia określone wymagania i oczekiwania, które realizowane są przez jednostkę 
w sposób coraz bardziej zaawansowany i wielostronny, najpierw w toku procesu 
nauczania i wychowania w formie szkolnej i pozaszkolnej – na poszczególnych 
etapach edukacji, następnie zaś w dorosłym życiu, poprzez przygotowanie się  
do aktywnego udziału w życiu społecznym. Tworzy się tym samym coraz bardziej 
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skomplikowana sieć komunikacyjna między jednostką a społeczeństwem – 
podmiotami interakcji społecznych. Wzajemne relacje – powiązania i zależności 
mają charakter przyczynowo-skutkowy. Społeczeństwo dostarcza scenariuszy dla 
konkretnych sytuacji i interakcji społecznych – każda jednostka zyskuje tym samym 
mniej lub bardziej świadomy wpływ na ostateczny kształt struktury społecznej.

8
 

Wychowanie obywatelskie stanowi jeden z bardziej znaczących etapów 
rozwoju jednostki w procesie wychowania społecznego. Dokonuje się nie tylko 
poprzez kierowane działania wychowawcze. Bazuje przede wszystkim na własnej 
aktywności podmiotów procesu wychowania. Celem podejmowanych działań  
jest uświadomienie sobie przez jednostkę mechanizmów funkcjonowania 
nowoczesnego, demokratycznego państwa – obowiązków i praw z nich 
wynikających. Wychowanie obywatelskie dokonuje się poprzez szereg 
oddziaływań o charakterze poznawczym, celem ukształtowania akceptowalnych 
postaw społecznych, obywatelskich czy wreszcie patriotycznych. Tak realizowane 
wychowanie obywatelskie ma w praktyce przygotować w pełni odpowiedzialną 
jednostkę, zdolną do udziału w życiu społecznym. Przedmiotem wychowania 
obywatelskiego jest wreszcie kształtowanie i doskonalenie umiejętności 
analizowania zjawisk społecznych w kontekście lokalnym, regionalnym, 
narodowym i globalnym – ponadnarodowym. Znajomość różnorodności  
w znaczeniu wielopokoleniowości, wieloetniczności czy też wielokulturowości, 
przyczynia się w ogólnym znaczeniu do ubogacania jednostki, a tym samym 
społeczeństwa w kontekście poznawczym – rozumienia innych i samego siebie.

9
 

 
Wychowania dla pamięci a wychowanie obywatelskie 
Wychowanie społeczne i obywatelskie polega na wspólnym włączaniu się  

w realizację zadań społecznie ważnych, kształtujących również tożsamość  
i światopogląd jednostki. Proces ten nie odnosi się wszakże wyłącznie  
do edukowania młodego pokolenia w kontekście obowiązującego kanonu pamięci. 
Ma charakter ciągły – ustawiczny i społeczny. Wspomaga tym samym jednostkę  
w procesie zrozumienia. Wskazuje za pomocą realnych śladów materialnych  
i niematerialnych na konsekwencje postępowania – co może się zdarzyć, kiedy 
godność człowieka jest znieważana przez państwo, a jej unicestwienie staje się 
celem i treścią polityki.

10
 

Niezwykle ważne zadanie w procesie wychowania społecznego realizowane 
jest w ramach pedagogiki pamięci. Jest ona definiowana jako nauka społeczna, 
której zadania koncentrują się na nauczaniu pamięci. Łączy poznawanie historii  
z autorefleksją egzystencjalną, poprzez budowanie pamięci i próbę ocalania  

                                                           
8
 Z. Włodarski, A. Matczak, op. cit., s. 253; Podmiotowość. Cechy. Typy. [Protokół dostępu] 
www.socjologia.xmc.pl (pobrano 23 XI 2011 r.); Por. M. Porębska, Czynne uczestnictwo w sytuacjach 
kształtowanych przez warunki życia a rozwój psychiczny człowieka. (w:) M. Tyszkowa (red.), Rozwój 
psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa 1988 

9
 W. Okoń, op. cit., s. 321; A. Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze 
Kamińskim. Warszawa 2010, Wyd. III, s. 13-23; P. Załęski, Etymologia społeczeństwa 
obywatelskiego: tłumaczenie nowoczesnej koncepcji bürgerliche Gesellschaft, „Acta Philologica” 
2008, nr 4, s. 49-54; A. Łada, Politische Bildung In Polen. (w:) Hrsg. N. Hoffmann, M. Nikzentatis-
Stobbe, Politische Bildung In Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn. 
Berlin 2008, s. 102-107 

10
 A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Bonn 
2007; Ch. Cornelißen, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. „Geschichte 
in Wissenschaft und Unterricht“ 2003, Nr 54, s. 548-563; G. Hitze, Pamięć narodowa a europejska 
kultura pamięci – przykład Lamsdorf, maszynopis. 
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od zapomnienia miejsca, czasu i ludzi, mając na względzie niezafałszowany obraz 
prawdy historycznej. Pamięć, w kontekście tak pojmowanej definicji wpisuje się  
w proces wychowania społecznego – nadaje sens przeszłości i teraźniejszości,  
a zarazem wyznacza zadania dla przyszłych pokoleń.

11
 

 

Przygotowanie (..) na spotkanie z pamięcią sprawia, że pamięć 
staje się poszukiwaniem, również w czasie osobistym,  

i dotyczy poszczególnych okresów z przeszłości – spotkań, jakie 
miały wówczas miejsce, decydujących zdarzeń, ich następstw, 

przyczyn i konsekwencji, prób wyjaśnienia określonych procesów 
oraz ich rezultatów (..) Miast czynić pamięć nudnym przedmiotem 

nauczania, powinniśmy pozostawić ją, w formie pozbawionej 
szkolnej dosłowności, istotom jeszcze nie dorosłym,  

by w stosownym momencie, z pomocą przypadku oraz instynktu 
mogły przywoływać wspomnienia,  

odzyskiwać je i tracić w stale powtarzającym się, jednakim cyklu 
życia. 

Domenico Demetrio
12

 
 

Pamięć stanowi integralny element kultury. Odgrywa znaczącą rolę nie tylko  
w konstytuowaniu się wspólnych dla danej zbiorowości wartości i norm 
zachowania, lecz przede wszystkim w budowaniu więzi społecznych. Kultura 
pamięci jako trwały element budujący definicję pedagogiki pamięci rozpatruje 
wychowanie poprzez kształtowanie osobowości w oparciu o dobra kultury – 
wspólne dziedzictwo, a człowieka, jako istotę kulturalną uczestniczącą w procesie 
przeżywania i tworzenia wartości.

13
 

Andrzej Augustynek definiując pojęcie pamięć odwołuje się do psychologii, 
utożsamiając ją ze zbiorem śladów, które jednostka łączy i przetwarza otrzymując 
określony obraz rzeczywistości, odnoszący się również do przeszłości: 

 

(...) pamięć to zbiór śladów pamięciowych oraz reguł ich 
używania: tworzenia (zapamiętywania), zmieniania pod 

wpływem nowych doświadczeń (uczenia się), 
przechowywania (pamiętania), tracenia (zapominania), 

wydobywania z pamięci  
i porównania z aktualnym doznaniem,  

by stwierdzić, czy jest ono nam już znane (rozpoznania) 
i aktualizowania (przypominania).

14
 
 

W odniesieniu do kształtowania – formowania się jednostki w procesie 
socjalizacji definicję tę można przełożyć również na grunt kultury. Kultura pamięci 
stanowi niewątpliwie swoisty sposób odnoszenia się do tradycji. W procesie tym 
pamięć jednostek i grup oddziałuje na siebie wzajemnie. W tym kontekście zadania 
pedagogiki pamięci koncentrują się na wspomaganiu rozwoju, a tym samym 
kształtowaniu akceptowalnych społecznie postaw jednostki. Jednocześnie 

                                                           
11

 M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach. Warszawa 2010,  
s. 37-38; P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański. Kraków 2006, s. 23 

12
 D. Demetrio, Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Łódź 2009, s. 24 i 29;  
I. Konopnicka, Program Edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – 
Opolu „Pedagogika pamięci”. Podstawy teoretyczne. (w:) I. Konopnicka, V. Rezler-Wasielewska, 
Pedagogika pamięci. Opole 2004, s. 13-17 

13
 J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie. Kraków 2006, s. 19-20 

14
 A. Augustynek, Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę. Warszawa 2008, s. 35-36 



207 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

umożliwiając jej indywidualny wkład w budowanie tożsamości narodowej. W myśl 
tak sformułowanej definicji przeszłość – wydarzenia, miejsca i ludzie – ma udział  
w budowaniu pamięci historycznej i traktowana jest jako punkt odniesienia dla 
rozwoju społecznego i obywatelskiego.

15
 

Wydarzenia związane z historią narodu – upamiętniają zachowywane  
w postaci materialnej i niematerialnej wspomniane ślady – miejsca bitew, miejsca 
celowego odosobnienia, izolacji czy eksterminacji. Pomniki, cmentarze, tereny 
poobozowe, dokumenty formalne i nieformalne, fotografie, przedmioty osobiste,  
a może przede wszystkim konkretne postaci – swoiste „miejsca pamięci” – 
symbole przeszłości związane nierozerwalnie z pamięcią zbiorową i wpisujące się 
tym samym w jej formowanie. Pamięć zbiorowa realizuje się zatem również 
poprzez uczestnictwo w poznawaniu tych śladów, jak również w cyklicznych 
uroczystościach, związanych z konkretnymi szeroko pojętymi miejscami pamięci.

16
 

Zgodnie z typologią zaproponowaną przez Pierre’a Norra miejsca pamięci 
mogą być definiowane w kategoriach tradycyjnych lub intuicyjnych. W tradycyjnym 
ujęciu rozumiane są jako szczątki – obiekty materialne, wyrażające najbardziej 
zewnętrzną formę upamiętnienia. W szerszym ujęciu definiowane są w kontekście 
konkretnego miejsca, ale również w odniesieniu do sfery niematerialnej – 
abstrakcyjnej i emocjonalnej.

17
 

Ukazywanie różnych aspektów historii, związanych z konkretnym miejscem, 
czasem i osobami, dylematów i wyzwań, pozwala na przechodzenie w procesie 
uczenia się społecznego i nauczania historii do wymiaru humanitarnego,  
a zarazem uniwersalnego. Ukazanie ludzkiej twarzy historii, badanie i zagłębianie 
się w skomplikowane położenie jednostki czy też grupy, pozwala zapobiec 
zredukowaniu losów człowieka i historii miejsca do obrazu jednowymiarowego.

18
 

Pedagogika pamięci łączy poznawanie historii z autorefleksją egzystencjalną, 
jest formą wychowania obywatelskiego, nastawioną na realizacje celów w zakresie 
kształcenia społeczno-politycznego. Z nią też związanych jest szereg pojęć  
z pogranicza edukacji, tj. edukacja historyczna, edukacja dla pokoju, edukacja dla 
tolerancji, edukacja kulturalno-medialna oraz edukacja międzykulturowa. Mają  
na uwadze kształcenie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego i wartości 
rdzennych, na gruncie poczucia własnej tożsamości lokalnej i regionalnej, jako 
podstawy dla rozumienia i akceptowania innych kultur.

19
 

Kultywowanie pamięci rozumiane jest w tym kontekście w kategoriach 
ciągłego powracania do miejsc i wydarzeń, mając na uwadze społeczeństwa jako 
organizmy, w których nieustannie dokonuje się wymiana i przepływ wyobrażeń  
na temat przeszłości, nieodłącznie towarzyszących zmianom pokoleniowym.

20
 

                                                           
15

 W. Baliński, Kultura pamięci i wychowanie patriotyczne, „Pressje” 2011, nr 26/27, s. 198 
16

 A. Wolff-Pawęska, op. cit., s. 46, 53; B. Szacka, Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa.  
(w:) A. Jasińska Kania (red.), Trudne sąsiedztwa z socjologii konfliktów narodowościowych. 
Warszawa 2001, s. 37-45 

17
 P. Norra, Les Lieux de memoire. Paris 1997; P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł.  
J. Margański. Kraków 2006, s. 533-535; T. Kranz, Muzea-miejsca pamięci w wymiarze społeczno-
politycznym, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 3, s. 7; E. Nowak, Rola i funkcje Miejsca Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach. (w:) Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia  
i współczesność. Opole 2007, s. 4 i 119 

18
 O. Margaliot, Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz, s. 2. [Protokół dostępu] 
www.yadvahem.org (pobrano 20 XII 2012 r.) 

19
 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki. Lublin 2009, s. 58-63 

20
 M. Saryusz-Wolska, op. cit., s. 24-25; B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci 
zbiorowej. Warszawa 1994, s. 29; M. Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej  
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Szerokie spektrum zadań realizowanych w miejscach pamięci stwarza 
podstawy dla dialogu z otoczeniem – dialogu międzykulturowego, 
międzywyznaniowego oraz międzypokoleniowego. Wychowanie dla pamięci 
eksponuje zatem rolę wychowania w duchu ponadczasowych zasad 
humanistycznego uniwersalizmu, rozumianego szczegółowo poprzez priorytety 
wychowania do tolerancji i wychowania wielokulturowego. Szczególnie ważny 
wydaje się w tym kontekście społeczny udział jednostek i grup, w tym głównie 
młodego pokolenia, przygotowującego się do dopiero do równoprawnego 
współuczestniczenia w życiu społecznym i społeczeństwie, tworzonym w oparciu  
o zasady dialogu i współpracy. Uzasadnienie znajdują w tym kontekście działania 
pobudzające do poznawania wspólnej, często bolesnej historii, będącej punktem 
wyjścia dla wymiany doświadczeń, dyskusji oraz refleksji.

21
 

Ustawiczne poszukiwanie płaszczyzn dla międzypokoleniowego  
i międzykulturowego dialogu rozumianego jako proces wzajemnego uczenia się 
społeczeństwa bliższego i dalszego – słuchanie siebie wzajemnie, tj. przebywanie, 
wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań wydaje się wartością 
nadrzędną w szeroko pojętym procesie socjalizacji jednostki. Ów dialog społeczny 
podejmowany i prowadzony na wielu poziomach, odnoszący się do wielu aspektów 
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie czy wreszcie społeczności, w każdej 
formie wymaga postawy zrozumienia – świadomości, że wspólnoty, tak w ujęciu 
regionalnym, jak i ponadnarodowym, posługują się określonymi sposobami 
postrzegania świata, za pomocą kodu werbalnego i niewerbalnego. Pogranicza 
ścierających się kultur i następstwa pokoleń stanowią w obecnej rzeczywistości nie 
tylko przestrzeń społeczną, ale równocześnie sytuację społeczną, zmieniającą się 
w kontekście historycznym.

22
 

Ważne są w tym względzie zadania kształtowania postaw akceptacji  
i szacunku dla różnorodności kulturowej, również w kontekście spotkań  
z minionymi wydarzeniami. Wiedza na temat wspólnej historii i dziedzictwa 
kulturowego przygotowuje dzieci i młodzież do prawidłowego funkcjonowania  
w życiu społecznym, rozumianego poprzez budowanie fundamentów dla 
tożsamości, ale i przezwyciężanie antagonistycznych stereotypów i uprzedzeń. 
Postawa ta sprzyjać będzie kształtowaniu umiejętności systematycznego uczenia 
się i aktywnego udziału w społeczeństwie wielokulturowym.

23
 

Proces globalizacji wymaga zastanowienia nad wieloma problemami 
egzystencjalnymi człowieka współczesnego, w tym również społecznego 
obowiązku kształtowania postaw akceptacji i szacunku dla różnorodności 
kulturowej, także w kontekście wielowątkowości spotkań z historią. Wiedza  
na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz związanych z nim wartości daje 
podstawy i wymaga przygotowania dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego 

                                                                                                                                                    
i niemieckiej kulturze politycznej. Toruń 2011, s. 15; H. J. Bömelburg, Niemiecka okupacja w pamięci 
Polaków. (w:) J. Kochanowski, B. Kosmala (red.), Polska – Niemcy. Wojna i pamięć. Warszawa-
Poczdam 2009, s. 96-103 

21
 J. Nikitorowicz, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok 1995, s. 13-14 

22
 D. Makowska, Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990,  
nr 4, s. 108-117; A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 278 

23
 K. Kopff-Muszyńska, Jak prowadzić dialog międzykulturowy?. Kraków 2008, s. 2; J. Lusek, 
Podmiotowość dziecka – dialog międzykulturowy – wychowanie dla pamięci. Na przykładzie działań 
edukacyjnych MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN w Görlitz, artykuł w druku. 
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funkcjonowania w życiu społecznym, rozumianego poprzez budowanie 
fundamentów tożsamości narodowej i ponadnarodowej.

24
 

Trwały ślad w pamięci uczących się – obserwatorów rzeczywistości – 
pozostawiają wyłącznie informacje o specjalnym ładunku znaczeniowym. Szeroko 
pojęte oddziaływania o charakterze wychowawczym w kontekście miejsc pamięci 
koncentrują się na kształtowaniu u odbiorców w różnym wieku – dzieci, młodzieży  
i dorosłych – postawy otwartej na świat, poznawania i doskonalenia umiejętności 
przeżywania i dzielenia się doświadczeniami i emocjami, również w odniesieniu  
do spotkań z historią. Tak pojmowana zależność między wychowaniem 
obywatelskim i społecznym a wychowaniem dla pamięci, niewątpliwie stanowi 
podstawę dla dochodzenia jednostki do pełnego rozumienia procesu socjalizacji  
i pozytywnego komunikowania się z otaczającym światem i znajdowania w nim 
swojego miejsca. Percepcja nastawiona na odbiór bodźców w sferze znaczeniowej 
determinuje uwzględnianie zasady podmiotowości w wychowaniu i przekazywaniu 
wiedzy, zatem indywidualizowaniu działań, ze względu na indywidualne możliwości 
koncentrowania uwagi oraz zainteresowania. Kluczową kwestią jest stworzenie 
uczącym się podstaw dla bycia kreatywnymi, przetwarzania pozyskiwanych 
informacji oraz wytworzenia sytuacji do rozwoju aktywności własnej.

25
 W procesie 

zapamiętywania jednostka potrzebuje osadzenia w przestrzeni społecznej – 
narzędzi takich jak: słowa, obrazy, dźwięki czy wreszcie sięgając głębiej 
wyobrażeń kształtowanych „w i przez” środowisko społeczne. Wyobrażenia  
te powstają na podstawie wspomnień i doświadczeń, tak osobistych, jak też 
grupowych.

26
 

Zadania szeroko pojmowanych miejsc pamięci determinują wreszcie 
konieczność wychodzenia naprzeciw odbiorcy, nie tylko poprzez zaznajamianie  
go ze śladami materialnymi i niematerialnymi z przeszłości, ale również  
w kontekście szeroko pojętej kultury – interpretowania obiektów, dostrzegania 
kontekstów i logiki prezentowanych ekspozycji czy emocjonalnego zachwytu  
i krytyki nad zgromadzonymi obiektami. Odbiorcy, w tym dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe należy przygotować do „odbierania” – przyjmowania kultury w procesie 
szeroko pojętej edukacji ustawicznej w miejscach związanych z dziedzictwem 
kultury – muzeach, galeriach oraz innych szeroko pojętych instytucjach  
o charakterze kulturalno-naukowym, intensyfikując oddziaływania od momentu 
wejścia młodego odbiorcy w wiek dojrzewania emocjonalno-poznawczego, 
poprzez ich kontynuowanie na kolejnych etapach rozwoju, celem wypracowania 
podstaw dla dwustronnego dialogu, prowadzonego między nadawcą – autorem 
wystawy lub dzieła sztuki oraz odbiorcą.

27
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Sposoby wychowania społecznego niewątpliwie w sposób zasadniczy 
wpływają i warunkują nie tylko rozwój jednostki, ale również grupy. Jednostka 
podlegając procesowi socjalizacji uczy się społecznie akceptowalnych norm 
postępowania i wartości oraz podejmowania i przyjmowania ról społecznie 
ważnych – uczy się zatem odnajdywania miejsca w społeczeństwie, adekwatnie  
do poziomu rozwoju, możliwości i aspiracji indywidualnych. Wychowanie społeczne 
nie ogranicza się jedynie do trwania jednostki w teraźniejszości. Odwołuje się  
do przeszłości – historii miejsc, czasu i ludzi. Tym samym dokonuje się 
umocowanie społeczne „zakorzenienie” jednostki, poprzez poszukiwanie 
tożsamości własnej, ale również grupowej. W ten sposób uczy się ona pamięci. 
Wychowanie społeczne, bazujące na wychowaniu dla pamięci, odnosi się zatem 
również do przyszłości – stanowi bowiem swoistą symbiozę między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością, tak w kontekście indywidualnym, jak też zbiorowym, 
w duchu wieloaspektowego dialogu i tolerancji, w oparciu o wspólne dziedzictwo 
kulturowe i w duchu humanizmu. 
 

Streszczenie 
Wychowanie społeczne dokonuje się w złożonym i skomplikowanym procesie 

socjalizacji jednostki. Stanowi on przygotowanie do podejmowania  
na poszczególnych etapach rozwoju ról odpowiedzialnych społecznie,  
w kontekście wychowania obywatelskiego. 

W procesie socjalizacji dokonuje się również, poprzez stwarzanie 
sprzyjających warunków, do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. 
Jednostka poprzez udział w życiu zbiorowym – społecznym poszukuje siebie – 
tożsamości własnej, narodowej i ponadnarodowej. 

Poprzez wychowanie dla pamięci jednostka uczy się historii, poprzez 
uczestniczenie w poznawaniu wydarzeń, miejsc i ludzi bezpośrednio z nimi 
związanych, tym samym uczy się pamięci. 
 

Summary 
Social education takes place in a complex and complicated process  

of socialization of the individual. It is preparing to take on the roles of the various 
stages of the development of social responsibility in the context of civic education. 

In the process of specialization of so-well done, by creating favorable 
conditions for active participation in cultural life. Unit through participation  
in community life – seeking for himself – self-identity, national and transnational. 

Through the education for memory the person learns history, through 
participation in learning events, places and people associated with them directly, 
thus learning memory. 
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SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – 
IMPLIKACJE DLA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ 

 
 

Seksualność należy do najbardziej intymnej sfery funkcjonowania człowieka. 
Stąd bardzo trudno jest o niej mówić, bardzo trudno formułować teorie na ten 
temat. Jak trudny jest to problem niech świadczy fakt, że wychowanie seksualne  
w szkołach masowych nie znalazło jeszcze stosownych rozwiązań. Wprawdzie  
od kilku lat realizowany jest przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie, ale  
w wymiarze kilku godzin, co na pewno nie jest wystarczające. Pamiętając  
o osobniczych właściwościach każdego człowieka trudno jest przekazywać prawdy 
obiektywne, czyli potwierdzone naukowo, które sprawdzałyby się w przypadku 
osób o różnym poziomie wiedzy na ten temat, o różnym temperamencie, stylu 
życia i światopoglądzie. W stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
nie ma przemyślanej koncepcji wychowania i edukacji seksualnej. Zarówno 
pedagodzy, terapeuci, jak i rodzice rozwój seksualny dorastającego dziecka często 
próbują nie zauważać, a potrzeby dziecka w tej sferze traktują jako nieważne. 
Dzieje się tak dlatego, że nie wiemy jak rozmawiać, jak postępować w przypadku 
zainteresowania się osoby z niepełnosprawnością intelektualną seksualnością.  
J. Kirenko

1
 funkcjonowanie seksualne zdefiniował jako wyrażanie popędu 

seksualnego poprzez akty seksualne, na co wpływ wywiera proces uczenia się 
oraz środowisko społeczne, w którym dana osoba przebywa. Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie 
podstawy programowej i wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r.) zakłada, że celem 
edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego intelektualnie, jego 
personalizacja oraz socjalizacja. Zakłada się również, że uczeń ma być zaradny  
w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności  
i umiejętności oraz powinien mieć poczucie sprawczości. Jak duża jest różnica 
pomiędzy tym założeniem a praktyką pedagogiczną wiedzą wszystkie osoby, które 
pracują z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Brak dojrzałości  
w zakresie intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, powodują, że nigdy nie 
traktuje się ich jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, nie powierza się 
pewnych ról społecznych, z uwagi na nikłe prawdopodobieństwo prawidłowego  
w nich funkcjonowania. Rola rodzica jest dla osób, które często określamy mianem 
„wiecznych dzieci” nie do „udźwignięcia”. Chociaż często wykazują się one dużym 
poczuciem empatii i uczuciowości, to jednak zbyt mało, żeby mogły decydować  
o powierzonych swojej opiece dzieciach i prawidłowo je wychowywać. Ale tu rodzi 
się pytanie, czy tylko tej grupie osób nie powinniśmy powierzać pod opiekę dzieci, 
czy tylko one muszą być nadzorowane. Często obserwując realną rzeczywistość 
widzimy również wiele nieprawidłowości w wychowaniu i opiece nad dziećmi 
sprawowanymi przez osoby potocznie określane jako normalne. I tu rodzi się 
pytanie: czy nie należałoby wprowadzić egzaminów na rodziców. Być może,  
że wyniki tych egzaminów byłyby zaskakujące. 

                                                           
1
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W dalszej części rozważając problem seksualności należy zauważyć coraz 
częstsze spostrzeżenia praktyków odnośnie wielości kontaktów homoseksualnych, 
masturbacji i innych zachowań seksualnych o intensywnym nasileniu  
z koniecznością natychmiastowego zaspokojenia. Bardzo często zakłady  
i placówki, w których przebywają osoby z różnym stopniem niepełnosprawności 
borykają się z dużymi trudnościami w zakresie wychowania seksualnego. Brak 
intymności, który z uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam pensjonariuszy 
często towarzyszy życiu codziennemu powoduje, że trudno jest wdrażać treści 
związane z życiem intymnym człowieka. Trudno jest mówić dziecku, że pewne 
czynności należy wykonywać samemu, w izolacji, skoro w placówce jest 
przebierane w ogólnej sali, myte razem z grupą innych osób czy też załatwia 
potrzeby fizjologiczne przy otwartych drzwiach toalety. Najłatwiej jest uczyć 
poprzez przykład, ale w praktyce zakładowej ta zasada się nie sprawdza. Wobec 
powyższego należy bardziej nawiązywać do literatury, wskazywać przykłady  
z życia, które dziecko może zaobserwować. Mówiąc o intymności wskazujemy  
na publiczne łazienki i toalety, które służą do załatwiania potrzeb fizjologicznych, 
na ulicy zwracamy uwagę na właściwe reakcje i zachowania znajdujących się tam 
ludzi. W dalszym ciągu rodzi się pytanie jak wychowywać dziecko  
z niepełnosprawnością intelektualną, ażeby mogło ono w przyszłości osiągnąć 
maksymalną autonomię również w sferze seksualności. Pomocą mogą tu być 
różne poradniki dla rodziców i nauczycieli, dzieci nie tylko z niepełnosprawnością, 
ale również pełnosprawnych. Znając specyfikę funkcjonowania dziecka 
upośledzonego umysłowo wiemy, że czasami jest ono w stanie przyswoić sobie 
pewne nawet dość trudne treści, ale potrzebuje dużo więcej czasu, większej liczby 
powtórzeń, częstszego przypominania, bardziej prostych wytłumaczeń, desygnatu. 
Dlatego przygotowanie do seksualności, należy rozpocząć od najmłodszych lat 
życia dziecka. Stopniowe wprowadzanie nowych pojęć, nazywanie czynności, 
wskazywanie na prawidłowe formy i metody działania w życiu codziennym pozwolą 
na weryfikację tego, co jest złe dla dziecka oraz korektę jego zachowań. Przez 
długi okres dojrzewania seksualnego dziecka będzie miał możliwość utrwalenia 
właściwych wzorców i sposobów postępowania dotyczącego seksualności. Jak  
w praktyce edukacja ta powinna przebiegać uczą poradniki dla rodziców, dla 
nauczycieli, dla specjalistów wydawane przez różne organizacje samopomocowe 
oraz organy samorządowe. Niestety, nie zawsze są one dostępne ze względu  
na brak pełnej informacji dostępnej dla ogółu społeczeństwa. Szkoły mieszczące 
się w dużych ośrodkach miejskich najczęściej dysponują dostępem do wielu źródeł 
informacyjnych umożliwiających śledzenie najnowszych tendencji w zakresie 
wychowania i rozwoju dziecka niepełnosprawnego, a co za tym idzie właściwego 
wychowania seksualnego. W mniejszych miejscowościach czasami poziom wiedzy 
osób odpowiedzialnych za edukację w tej dziedzinie życia jest na etapie ich nauki 
szkolnej. Pamiętają to, czego nauczyli się sami w czasie swojej edukacji szkolnej. 
Jeszcze trudniej jest przekazywać wiedzę na ten temat rodzicom dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo często niepełnosprawność ta jest 
dziedziczona po rodzicach, dziadkach. W Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych 
czasami mamy do czynienia z wielopokoleniowością uczniów. Do szkoły chodzili 
dziadkowie, następnie rodzice oraz ich dzieci. W związku z tym zrozumiałość treści 
płynącej z informatorów dla tych osób jest znikoma. Bardzo często nie ćwiczona 
umiejętność czytania zanika i takie osoby nie są w stanie przeczytać, a tym 
bardziej zrozumieć treści poradników. Dlatego bardzo dużą rolę mają placówki 



217 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

szkolne, do których dzieci uczęszczają. To nauczyciele i wychowawcy tam 
pracujący powinni starać się przekazywać w formie prostej i bezpośredniej 
informacje dotyczące seksualności człowieka. To właśnie pracownik szkoły 
powinien być koordynatorem działań mających na celu właściwe wejście przez 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świat dorosłości. W działaniach tych 
powinien być wspierany przez inne osoby, które w sposób odpowiedni przekażą 
informacje na temat seksualności osoby niepełnosprawnej intelektualnie  
na kolejnych etapach jej życia: od dzieciństwa do dorosłości. Należy pamiętać,  
że każda osoba niepełnosprawna posiada odmienną sytuację życiowych 
doświadczeń, jest wychowywana w innym środowisku, ma inne możliwości 
intelektualne, inne są jej mocne i słabe strony. W związku z tym treści i sposób ich 
przekazu należy indywidualnie dostosować do każdego dziecka. 

Bardzo często brak wiedzy, koncentracja na niepełnosprawności, lęk przed 
opuszczeniem, poczucie osamotnienia czy inne sytuacje życiowe sprawiają,  
że rodzice nie przekazują dziecku żadnych informacji dotyczących życia 
seksualnego. Często starają się nie zauważać oznak dorastania dziecka, myśląc, 
że w ten sposób spowodują jego opóźnienie lub zahamowanie. Tymczasem 
najczęściej rozwój ten u ich dzieci przebiega w prawidłowym czasie i w taki sam 
sposób jak u pełnosprawnych rówieśników. Nauczyciel – wychowawca powinien 
pozyskać rodziców do wspólnej pracy na rzecz wdrażania prawidłowych zachowań 
seksualnych u dzieci. W ramach tej współpracy może zorganizować spotkanie 
rodziców z prawnikiem, ginekologiem, seksuologiem, psychologiem oraz 
pracownikami różnych instytucji zajmującymi się pomocą niepełnosprawnym. 
Należy jednak uwzględnić poziom intelektualny odbiorców i uzgodnić z osobami 
kompetentnymi język oraz formę prezentacji. 

Głównym celem działań nauczycieli i rodziców powinno być zapewnienie 
dziecku właściwego zdrowia seksualnego oraz nauczenie podstawowych 
zachowań prospołecznych. Pojęcie zdrowia seksualnego należy rozumieć jako 
integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów 
życia seksualnego koniecznych do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji 
i miłości (Światowa Organizacja Zdrowia, 1986). 

W ramach nauczania szkolnego uczniowie o lekkim stopniu 
niepełnosprawności intelektualnej przyswajają wiedzę o: rodzinie, intymności, 
uczuciach, różnicach płciowych, (w szkole podstawowej), aż po współżycie 
seksualne, ciążę, wykorzystywanie seksualne i inne (w szkole gimnazjalnej). 

W szkołach dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym nie ma obowiązku realizacji przedmiotu wychowanie  
do życia w rodzinie. Jednakże w podstawie programowej jest zapis  
o „przygotowaniu ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym także 
dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny”. (Dz.U.2009, Nr 4, poz. 17). Zapis ten 
wskazuje na to, że należy ucznia przygotować do dorosłości, czyli dojrzewania 
płciowego, należy wprowadzić prawidłowe nazewnictwo intymnych części ciała, 
należy mówić o profilaktyce wykorzystywania seksualnego, o rodzinie, 
rodzicielstwie, małżeństwie. 

W podstawie programowej dla szkół przysposabiających do pracy zawodowej 
zawarte są treści dotyczące wartości rodziny w życiu człowieka, intymności, 
prawidłowych relacji między osobami przeciwnej płci oraz aktywnego udziału  
w życiu rodziny. 
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W stosunku do niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim 
obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.01.1997 roku 
(Dz. U. nr.14, poz. 17) 

W rozporządzeniu dotyczącym zajęć rewalidacyjno-wychowawczych znajdują 
się wytyczne dotyczące treści programowych (np. „wyrabianie orientacji  
w schemacie własnego ciała” czy „kształtowanie umiejętności funkcjonowania  
w otoczeniu”), które również wskazują na konieczność przybliżenia dzieciom 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem seksualnym. 

W warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, 
domach pomocy społecznej oraz innych tego typu placówkach pracujący tam 
specjaliści zobowiązani są do opracowania indywidualnych programów 
rehabilitacji. Kładzie się w nich nacisk m. in. na przygotowanie kobiety czy 
mężczyzny do aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia na miarę 
indywidualnych możliwości. Należy przez to rozumieć, że również do seksualności. 

Reasumując, na każdym szczeblu nauczania i wychowania osób  
z niepełnosprawnością intelektualną należy wdrażać treści związane  
z seksualnością człowieka. Jak można je realizować. Po pierwsze: wykorzystując 
różne sytuacje, z którymi młodzież spotyka się lub w których uczestniczy w życiu 
codziennym. Mogą to być różne zajęcia związane z utrzymaniem higieny osobistej 
(np. podczas mycia można uczyć prawidłowego nazewnictwa części ciała),  
z porządkiem dnia (np. w czasie sprawdzania listy obecności można zwrócić 
uwagę na płeć osoby wyczytywanej), sytuacje zaobserwowane w czasie spaceru 
(np. gody ptaków, dwa psy kopulujące na trawniku – można sytuacje  
te wykorzystać do przekazania treści związanych z rozrodczością człowieka), 
sceny z filmów, reklam i programów telewizyjnych (jeżeli pokazywana jest w nich 
nagość można omówić anatomię człowieka). W swojej pracy nauczyciel szkoły 
specjalnej wykorzystuje dużo pomocy naukowych. W zakresie wychowania 
seksualnego może wykorzystać: fragmenty filmów edukacyjnych, fragmenty filmów 
fabularnych, slajdy, nagrane kamerą różne scenki sytuacyjne z życia uczniów, 
które będą stanowiły podstawę do analizy zachowań uczniów. 

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość świata. Pyta o wszystko czego 
wcześniej nie widziało, nie rozumie. Rolą rodziców, opiekunów, nauczycieli  
i wychowawców jest udzielanie prawidłowych w stosunku do wieku dziecka 
odpowiedzi. Stosujemy zasadę, że odpowiadamy zawsze i tylko na zadane 
pytanie, odpowiadamy w sposób jak najbardziej prosty i zrozumiały dla dziecka. 
Nie należy robić wykładów na zadany temat, należy ograniczyć się tylko  
do konkretnej odpowiedzi. Drugą ważną zasadą jest posługiwanie się poprawnym 
nazewnictwem. Jeżeli dziecko nie zna nazw, to należy je wcześniej wprowadzić. 
Zasada następna dotyczy uczciwości odpowiedzi. Odpowiedź powinna być zgodna 
z prawdą, ale dostosowana do możliwości percepcyjnych dziecka. Udzielenie 
odpowiedzi powinno nastąpić od razu po zadaniu przez dziecko pytania. 
Odkładana na później odpowiedź sprawi, że dziecko zapomni o co pytało. 
 

Kwestia dorosłości. 
W życiu każdego człowieka również niepełnosprawnego intelektualnie pojawia 

się potrzeba miłości. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czasami chcą 
zawrzeć związek małżeński. Często związane jest to z miłością do drugiej osoby,  
a niestety również często z chęcią upodobnienia się do otoczenia, z chęcią 
przeżycia wspaniałej przygody związanej z uroczystościami weselnymi. Można 
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postawić pytanie: czy w świetle prawa możliwe jest zawarcie takiego małżeństwa? 
W artykule 12 paragrafie 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można przeczytać, 
że: „Nie może zawrzeć małżeństwa z osobą dotkniętą chorobą psychiczną albo 
niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie 
zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłemu potomstwu i jeżeli osoba ta nie 
została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie 
małżeństwa”. 

W praktyce oznacza to, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie 
rozmowy z narzeczonymi podejmuje decyzję odnośnie możliwości udzielenia 
zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli ma wątpliwości odnośnie stanu 
poczytalności kandydatów do małżeństwa może sprawę skierować do sądu w celu 
dokonania ustaleń. Wydawać by się mogło, że w dużej mierze możliwość wydania 
zgody na zawarcie małżeństwa może zależeć od: wyglądu zewnętrznego 
potencjalnego małżonka (wiadomym jest, że osoby bez widocznej 
niepełnosprawności postrzegana są jako „mądrzejsze” niż te, u których występują 
wyraźne symptomy upośledzenia), czy też od „elokwencji rozmówcy” (niektóre 
osoby w potocznej rozmowie cytują sentencje wyrażeniowe usłyszane w telewizji). 
Zasadnym jest postawienie pytania: czy rozumieją oni istotę małżeństwa, czy mają 
świadomość swoich ograniczeń wynikających z niepełnosprawności intelektualnej? 
Myślę, że nie można stwierdzić, że nie, ale moje obserwacje pedagogiczne takich 
związków wskazują na to, że bez bardzo dużej pomocy rodziny lub osób  
z najbliższego środowiska małżeństwa także nie mają szansy na prawidłowe 
funkcjonowanie. Wielu kwestii związanych z życiem małżeńskim jak np. prokreacja 
i właściwa opieka nad potomstwem nie można w sposób jednoznaczny rozwiązać. 
Potrzebny jest całodobowy opiekun, który będzie gwarantem bezpieczeństwa 
rodziny. 

Bardzo często osoby z niepełnosprawnością intelektualną narażone  
są na wykorzystywanie seksualne. Według Izabeli Fornalik

2
 przyczyny tego  

są następujące: 

 „Nie komunikują się werbalnie lub mają ograniczone umiejętności 
komunikacyjne, zatem sprawca czuje się bezpieczny, ponieważ ofiara nie 
zgłosi przestępstwa; 

 Sygnalizowanie faktu wykorzystania przez inne osoby niepełnosprawne 
intelektualnie bywa bagatelizowane; 

 Ze względu na zaburzenia pamięci często nie potrafią złożyć zeznań  
na policji czy podczas przesłuchania opowiedzieć o zdarzeniu, które miało 
miejsce; 

 Maja problemy z myśleniem przyczynowo-skutkowym, nie rozumieją wielu 
sytuacji społecznych, zatem nie przewidują i nie wyczuwają zagrożenia  
np. rozmawiają z obcymi, przytulają się do nich; 

 Często nie rozumieją, że jakieś zachowanie przekracza granice 
intymności, jest molestowaniem; 

 Bywają naiwne, nazbyt ufne, lepkie emocjonalnie; 

 Czują się (i są) w bardzo dużym stopniu zależne od innych, więc nie mają 
szansy obronić się przed sprawcą; 

                                                           
2
 M. Fornalik, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Poradnik dla 
specjalistów, Wyd. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. 
Warszawa 2012, s. 95 
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 Nie mają świadomości, że można cokolwiek w tej sytuacji zmienić; 

 Tak bardzo pragną być kochane, potrzebują bliskości, że godzą się  
na doświadczanie przemocy.” 

Izabela Fornalik
3
 wylicza również przyczyny, które tkwią po stronie rodziców, 

opiekunów, specjalistów. Są one następujące: 

 Osoby niepełnosprawne intelektualnie są wychowywane na osoby 
„ugrzecznione”, które nie umieją wyrazić swojego sprzeciwu w kontaktach 
z innymi, nie mają świadomości, że mają takie same prawo; 

 Bywają namawiane lub pozwala się im na nadmierną bliskość  
w kontaktach z innym; 

 Rodzice, opiekunowie, nauczyciele nie znają symptomów wykorzystywania 
seksualnego, w konsekwencji nie potrafią dostatecznie szybko wychwycić 
faktu, że dziecko doświadcza przemocy; 

 W imię źle pojętej „ochrony”, nie edukuje się seksualnie większości osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, a zatem pozbawia możliwości zdobycia 
wiedzy, jak reagować w sytuacji zagrożenia, kogo prosić o pomoc.” 

 niepełnosprawnością intelektualną ażeby stały się one obywatelami, którzy 
mają pełną świadomość przysługujących im praw oraz potrafiły skutecznie 
przeciwstawiać się czekającym na nie niebezpieczeństwom. Opiekunowie 
oraz rodzice dzieci powinni mieć świadomość zagrożeń, na które mogą być 
narażone ich dzieci i podopieczni. Powinni brać udział w szkoleniach 
dotyczących tych tematów, a według J. Wyżyńskiej w szczególności 
zwracać uwagę na osobę która:

4
 

 Traktuje konkretne dziecko inaczej niż inne, zaprzyjaźnia się z nim, 
faworyzuje, daje mu prezenty lub pieniądze; 

 Chętnie i często opiekuje się dzieckiem za darmo, dąży do tego,  
by zostawać z nim sam na sam, zabiera na wycieczki, wakacje, sugeruje 
innym, by nie przeszkadzali i zostawili go samego z dzieckiem; 

 Stara się nawiązać kontakt fizyczny z dzieckiem np. uporczywie przytula 
dziecko, dotyka, całuje, łaskocze lub obejmuje dziecko, przyjacielsko 
kładzie rękę na ramieniu, bierze za rękę, prosi np. by dziecko masowało 
mu nagie części ciała; 

 Niby przypadkiem pokazuje się dziecku w niekompletnym stroju  
(np. w szlafroku spod, którego widać nagie ciało), chodzi przy nim  
w negliżu; 

 Sugeruje dziecku, że nagość jest rzeczą pozytywną, pokazuje obrazy 
przedstawiające nagie osoby (np. reprodukcje dzieł sztuki); 

 Niby przypadkowo wchodzi do pokoju dziecka, gdy ono się rozbiera albo 
wchodzi do łazienki, gdy dziecko się myje, chce pomagać  
mu w czynnościach toaletowych; 

 Smaruje dziecko maściami lub kremami, gdy w pobliżu nie ma innych osób 
i gdy nie ma takiej potrzeby; 

 Nie respektuje intymności dziecka, np. nie pozwala zamykać drzwi  
do łazienki lub toalety lub wchodzi nocą bez potrzeby do sypialni dziecka; 

 Wypytuje dziecko o sprawy intymne; 

                                                           
3
 Ibidem, s. 96 

4
 Za I. Fornalik, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla 
specjalistów, Wyd. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani 



221 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Robi seksualne komentarze na temat ciała lub ubioru dziecka, wypytuje 
dziecko o czynności fizjologiczne, przejawia niezwykłe zainteresowania 
jego rozwojem fizycznym; 

 Opowiada dziecku o swoich doświadczeniach seksualnych; 

 Skarży się dziecku, że jest samotny, że nikt go nie rozumie”. 
Wykorzystywanie seksualne ma miejsce nie tylko w przypadku dzieci  

z niepełnosprawnością, ale również w grupie wszystkich dzieci. Diagnoza tego 
typu przemocy oraz pomoc osobom dotkniętym nią nie jest łatwa. Najczęściej 
sprawcy trudno jest udowodnić zarzucany mu czyn, nie przyznaje się do niego,  
a w przypadku ewidentnych dowodów, wypiera. Problem jest szczególnie bolesny, 
gdyż jak wykazują badania

5
 przeprowadzone w 107 osobowej grupie dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 58,1% osób zostało 
wykorzystanych w domach rodzinnych, przez osoby bliskie, 11,4% – w środkach 
transportu dla osób niepełnosprawnych, 8,6% w domach pomocy społecznej, 8,6% 
w miejscach publicznych, 3,8% – w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, 
1,9% w szpitalach. Konsekwencje doświadczania przemocy seksualnej przez 
dziecko mogą być bardzo bolesne, a według A. Izdebskiej

6
 „doświadczanie 

krzywdy w postaci wykorzystywania seksualnego ma bardziej dewastujący wpływ 
na dzieci niepełnosprawne intelektualnie niż pełnosprawne”. Dzieci te z uwagi  
na trudności intelektualne, często nie rozumieją wyrządzonej im krzywdy. 

Wykorzystywanie seksualne pozostawia trwały ślad w psychice dziecka, 
szczególnie dziecka, którego percepcja świata jest inna niż innych. Dziecko takie 
zamyka się w sobie, nie zwiększa zakresu swoich umiejętności, często cofa się  
w rozwoju fizycznym. 

Każdy przypadek wykorzystania seksualnego osoby poniżej 15 r. ż., należy 
zgłaszać odpowiednim instancjom prawnym. Mówi o tym Artykuł 304 Kodeksu 
postępowania karnego paragraf 1: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym 
prokuratora lub policję [….]. Artykuł 572 Kodeksu postępowania cywilnego paragraf 
1 brzmi: „każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o tym sąd opiekuńczy”.  
W paragrafie drugim tego samego artykułu (572) napisano, że: „obowiązek (…) ten 
ciąży przede wszystkim na (…) placówkach oświatowych, opiekunach społecznych 
oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami 
psychicznie chorymi”. Artykuł 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
brzmi następująco: „Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy 
wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić policję lub 
prokuraturę”. Cytowane powyżej przepisy prawne wskazują na to, że należy 
informować o każdej sytuacji wykorzystywania seksualnego dzieci. W praktyce 
jednak, jeżeli krzywdzącym dziecko jest członek jego najbliższej rodziny  
(np. ojciec) sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Po pierwsze nie zawsze są dowody 
tego na dokonanie tego czynu, po drugie rozważa się dobro dziecka. W jaki 
sposób reagować, żeby nie spowodować jeszcze większych (od samej przemocy 
seksualnej) zmian w psychice dziecka. Rozważając postanowienia prawne należy 
wskazać również na artykuł 198 Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 

                                                           
5
 E. Pieńkowska, Środowiskowe uwarunkowania ryzyka wiktymalizacji seksualnej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Dziecko Krzywdzone” 2008, 1, s. 37-49 

6
 A. Izdebska, Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci, „Dziecko Krzywdzone” 2009, 4, s. 41 



222 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

roku), który mówi: „Kto wykorzystuje bezradność innej osoby lub wynikający  
z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby  
do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, 
doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności 
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat”. W praktyce oznacza to, że osoba, która nie jest 
świadoma swojego czynu w świetle prawa zawsze będzie uznana za ofiarę 
przestępstwa, nawet wtedy, gdy wyraziła zgodę na obcowanie płciowe. 

Czy można wyeliminować nieodpowiednie pod względem norm moralnych, 
społecznych, religijnych, prawnych zachowania człowieka? Na tak postawione 
pytanie można odpowiedzieć tylko przecząco. Można jednak ustalić pewne 
kryteria, które uzna się za normę seksualną i w wychowaniu dzieci i młodzieży 
dążyć do osiągnięcia tej normy. M. Beisert

7
 przedstawił kryteria spełniające 

warunki normy seksualnej dla dziecka i dorastającego nastolatka. Mieści się ona  
w granicach normy, jeżeli: 

1. Nie utrudnia zadań rozwojowych przewidzianych dla tego okresu rozwoju. 
W praktyce oznacza to, że młody, dorastający człowiek zachowuje się 
zgodnie z tym, co jest charakterystyczne dla jego wieku rozwojowego; 

2. Mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla 
danego wieku; 

3. Dokonuje się między osobami będącymi w zbliżonym wieku; 
4. Oparta jest na zasadzie dobrowolności; 
5. Prowadzi do realizacji celów seksualnych; 
6. Nie narusza zdrowia; 
7. Nie narusza rażąco przyjętego porządku społecznego. 
Kończąc rozważania na temat seksualności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i wynikających z tego wskazówek dla praktyki pedagogicznej należy 
dokonać krótkiego podsumowania. Wiedzę na temat rozwoju seksualnego 
człowieka należy przekazywać przez cały okres jego rozwoju starając się nie 
wyprzedzać dojrzewania dziecka i związanych z tym potrzeb. W tym celu należy 
wykorzystywać wszystkie sytuacje, w których uczestniczy dziecko wraz  
z opiekunami. Wszelkie informacje przekazywane dziecku powinny być zgodne  
z prawdą lecz bardzo krótkie i konkretne. Należy uwrażliwiać dziecko  
na niebezpieczeństwa, które mogą mu zagrażać. Szczególnie duży problem 
stanowi wykorzystywanie seksualne, które bardzo często ma miejsce w domach 
rodzinnych. Upośledzenie rodziców, patologie (głównie alkoholizm), choroby 
psychiczne, to główne przyczyny wykorzystywanie seksualnego dzieci i młodzieży. 
W świetle obowiązującego w Polsce prawa można karać oprawcę za dopuszczenie 
się przemocy seksualnej. Lecz niestety czasami kara nie rozwiązuje problemu. 
Izolacja więzienna ojca-oprawcy powoduje, że rodzina nie ma środków 
materialnych na utrzymanie się i opiekę nad dziećmi przejmuje państwo  
w placówkach opiekuńczych. Jednak ważne jest, ażeby uwrażliwiać na problem 
wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, ważne 
jest ażeby ci, którzy dopuszczają się tego typu czynów wiedzieli, że grozi  
za to kara i jest ona dotkliwa i nieunikniona. 

 
 

                                                           
7
 M. Beisert, Norma i patologia w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży. (w:) Z. Izdebski (red.), 
Zagrożenia okresu dorastania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 67-87 
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Podsumowanie 
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną od lat stanowi 

przedmiot badań i rozważań teoretyków i praktyków wychowania. Osoby  
te przechodzą przez różne etapy dojrzewania seksualnego, w konsekwencji 
którego mają takie same jak pełnosprawni potrzeby seksualne. Bardzo trudno jest 
pozwolić na seksualność „dziecku”, które często nie ma świadomości swojego 
czynu, a zachowuje się w sposób impulsywny. Często izolowani z racji 
niepełnosprawności, podejmują zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi 
normami społecznymi i są napiętnowani przez najbliższe otoczenie. W artykule tym 
podjęłam próbę dokonania analizy zachowań seksualnych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz wskazałam na związane z tym implikacje 
dla praktyki pedagogicznej. 

 
Streszczenie 
W artykule tym podjęłam próbę dokonania analizy zachowań seksualnych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wskazałam na związane z tym 
implikacje dla praktyki pedagogicznej. Jest to problem, który od lat stanowi 
przedmiot badań i rozważań teoretyków i praktyków wychowania. Osoby z tą formą 
niepełnosprawności przechodzą przez różne etapy dojrzewania seksualnego,  
w konsekwencji którego mają takie same jak pełnosprawni potrzeby seksualne. 
Bardzo trudno jest pozwolić na seksualność „dziecku”, które często nie ma 
świadomości swojego czynu, a zachowuje się w sposób impulsywny. Często 
izolowani z racji niepełnosprawności, podejmują zachowania sprzeczne z ogólnie 
przyjętymi normami społecznymi i są napiętnowani przez najbliższe otoczenie. 
Wpływa to na izolowanie się ich od społeczeństwa jak również na odrzucenie 
przez ogól społeczeństwa. Dlatego należy w tym kierunku prowadzić badania, 
szukać prawidłowych rozwiązań i formułować wnioski dla praktyki pedagogicznej. 

 
Summary 
The problem of sexuality of people with mental disability for years has been 

studied by pedagogues. Mentally retarded people, like all normally developed 
individuals have the same sexual needs as, like all other people, they go through 
the same stages of sexual development. It is difficult to accept sexual behaviour  
of child who is often unaware of his or her behaviour and tends to act  
on an impulse. As a consequence of isolation due to disability, people with mental 
disability behave against the socially accepted norms. It often causes criticism  
of the environment in which they live. In the article I have attempted to analyse  
the sexual behaviour of mentally disabled people giving same suggestions  
for practical pedagogy. 
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Ryszard SKRZYPNIAK 
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 

 
ZAKŁÓCENIA W OBSZARZE EDUKACJI 

ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO POLAKÓW 
 
 

Wstęp 
O edukacji mówią wszyscy: politycy, społecznicy, naukowcy, rodzice, 

nauczyciele i uczniowie.
1
 Te niekończące się dyskusje dotyczą usprawniania 

systemu edukacyjnego. Niestety coraz częściej kończą się manipulacją systemem 
edukacyjnym, kierując się doraźnymi partykularnymi interesami określonych opcji 
politycznych, bądź ambicji poszczególnych polityków np. ministrów edukacji 
których nazwisk, ani brzmienia nazw ministerstwa nikt nie zapamięta, tak jak  
i pomysłów ministerialnych. Brak im wypracowanych kompleksowych wdrożeń, ale 
nade wszystko, brak im wizji skutków tych wpływów na system bezpieczeństwa 
intelektualnego społeczeństwa. Natomiast naukowe opracowania dotyczą 
diagnozy stanu edukacji oraz koncepcji jej rozwoju natomiast w mniejszym stopniu 
wdrożeń. 

W niniejszym opracowaniu skupię się na wybranych zakłóceniach 
edukacyjnych, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa intelektualnego Polaków. 

Edukacja stawia przed uczniami zróżnicowanych poziomów edukacyjnych 
określone wymagania wychowawczo-dydaktyczne, którym uczniowie nie zawsze 
są w stanie sprostać, doznając niepowodzeń. Niepowodzenie dydaktyczno-
wychowawcze wpływają nierzadko na wydolność intelektualną uczniów  
w całokształcie życie szkolnego, potem zawodowego, wreszcie życia 
intelektualnego. A.Karpińska twierdzi, że człowieczy los jest naznaczony 
niepowodzeniami szkolnymi.

2
 Skala niepowodzeń intelektualnych edukacyjnych 

zakłóca system bezpieczeństwa intelektualnego społeczeństwa. 
 
1. Zakłócenia edukacyjne zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

intelektualnego społeczeństwa 
Bezpieczeństwo – pojęcie odzwierciedlające brak zagrożeń i jego poczucie. 

Współczesny miernik szans istnienia, przetrwania i rozwoju państwa, 
społeczeństwa oraz jego obywateli.

3
 

Współcześnie dla dokładnego określenia dziedziny (obszaru) bezpieczeństwa 
dodaje się przymiotniki bliżej je określające, na przykład: osobiste, publiczne, 
energetyczne, narodowe. Podkreśla się ponadto, ze bezpieczeństwo jest naczelną 
potrzebą człowieka, którego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

4
 Istotną 

rolę w systemie bezpieczeństwa państwa ma bezpieczeństwo, określone 
przymiotnikiem intelektualne. 
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Bezpieczeństwo intelektualne można najprościej określić jako bezpieczeństwo 
rozwoju umysłowego jednostki, społeczeństwa, narodu. Rozwój intelektualny 
zawarty jest w całokształcie procesów wychowawczo-dydaktycznych, na „które 
składa się nauczanie pojmowane jako kierowanie procesem uczenia się 
obejmującego opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz 
wychowanie intelektualne, na które składa się rozwijanie zdolności poznawczych 
uczniów, przede wszystkim myślenie, kształtowanie zainteresowań poznawczych, 
kształtowanie postaw poznawczych dzieci, młodzieży dorosłych”.

5
 To również 

całożyciowa własna aktywność intelektualna. Jak z tego wynika proces rozwoju 
intelektualnego nie kończy się praktyczne nigdy i dotyczy wszystkich etapów życia 
człowieka. Natomiast najintensywniej realizowany jest w procesie wychowawczo-
dydaktycznym na zróżnicowanych poziomach edukacyjnych. Stąd też zakłócenia 
tego procesu wpływa negatywnie na system bezpieczeństwa edukacyjnego 
społeczeństwa, a to z kolei na system bezpieczeństwa intelektualnego państwa. 

Dane rozwoju intelektualnego państw określają ten poziom wysoce 
zróżnicowany. Wynika z nich, że państwa, które zainwestowały w rozwój edukacji 
posiadają znacznie wyższy rozwój intelektualny swoich społeczeństw, niż państwa 
o ubóstwie edukacyjnym. Niski poziom edukacji zagraża rozwojowi 
intelektualnemu państw-narodów.

6
 

Bezpieczeństwo intelektualne państwa-narodu oparte jest na wielu czynnikach.  
Ze względu na ograniczenia redakcyjne w niniejszym opracowaniu skoncentruję 
się na trzech blokach, które mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
intelektualnego społeczeństwa. Są to: 

1. Nierówności szans w dostępie do edukacji; 
2. Niska ranga wartości kręgu edukacyjnego; 
3. Niedomagania systemu szkolnego – kryzys szkoły i niepowodzenia 

szkolne. 
 

2.1. Nierówność szans w dostępie do edukacji 
„Równość szans edukacyjnych” jest tu rozumiana jako podobna dostępność 

każdego do najwyższych szczebli edukacyjnych najlepszej jakości, jako 
organizowanie oświaty powszechnie i równo dostępnej dla wszystkich, niezależnie 
od położenia wyjściowego z rodziny, czyli od poziomu wykształcenia, pozycji 
społeczno-zawodowej rodziców, ich zamożności i miejsca zamieszkania. Państwo  
i samorządy powinny zapewnić strukturalne, programowe, kadrowe i finansowe 
warunki takiej gwarantowanej prawem równej dostępności.

7
 

T. Pilch wyróżnia czynniki, które decydują o równości szans w dostępie do 
edukacji w następującym układzie: 

- powszechne wychowanie przedszkolne, rozumiane jako przygotowanie do 
podjęcia edukacji na poziomie elementarnym; 

- bezpłatne i powszechne kształcenie na poziomie podstawowym; 
- właściwa sieć szkolna, bez barier przestrzennych, z równomierną baza 

dydaktyczną oraz porównywalnym wykształceniem nauczycieli; 

                                                           
5
 S. Palka, Badawcze inspirowanie teorii i praktyki dydaktycznej, (w:) A. Karpińska, W. Wróblewska 
(red.), Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie. Białystok 2008, s. 38 

6
 R. Lynn, T. Vanhanen, Iloraz inteligencji i bogactwo narodów, OECD,UNESCO, 2004 
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 J. Miko-Giedyk, Powinności nauczycieli doby transformacji społeczno-ustrojowej w wyrównywaniu 
szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej (w świetle badań autobiograficznych) (w:) S. Popek,  
A. Winiarz (red.), Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja. Lublin 2009, s. 166 
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- dostępną edukację na poziomie średnim i wyższym, uzależnioną wyłącznie 
od uzdolnień; 

- jednolity system przygotowania i doskonalenia nauczycieli, zapewniający 
równy poziom edukacji niezależnie od rodzaju szkoły i środowiska; 

- rozwinięty system pomocy stypendialnej i materialnej w okresie 
kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze 
środowisk społecznego upośledzenia; 

- wolny wybór typu i rodzaju szkoły, bez ograniczeń przestrzennych, 
materialnych itp.

8
 

Wyrównywanie szans polega więc na sprawiedliwej i wystarczającej 
dystrybucji środków niezbędnych dla poprawnego działania tych struktur  
i korygowanie ich błędów w ich alokacji i funkcjonowaniu.

9
 

Skala rozbieżności nierówności nieprawidłowości jest duża, choćby tylko  
w relacji wieś miasto i to w dwóch zakresach, wykształcenia jako poziomu 
intelektualnego oraz wykształcenia jako wartości. W porównaniu z ludnością miast 
poziom wykształcenia ludności wiejskiej (ludność stanowi % populacji kraju) jest 
zdecydowanie niższy. „W miastach odsetek osób z wykształceniem 
ponadpodstawowym wynosił w 2002 roku 71%, a na wsi 54%, w tym osoby  
z wykształceniem wyższym stanowiły 13% ludności w miastach i 4% na wsi”.

10
 

Wyrównywanie szans dostępu do edukacji a tym samym osiągnięcie 
wyższego poziomu wykształcenia sprzyja bezpieczeństwu intelektualnemu 
natomiast utrzymywanie negatywnego stanu zagraża bezpieczeństwu 
intelektualnemu. Powoływano się na powyższe zagrożenia w trakcie debaty 
sejmowej w dniu 18.03.2009 dokonując zmian ustawy o edukacji – sześciolatki 
pójdą do szkoły ponieważ to dobry sposób na wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci. Zwracano również uwagę na dysproporcje edukacyjne pomiędzy edukacją 
na wsi i w mieście.

11
 

 
2.2. Zróżnicowana ranga wartości kręgu edukacji 

Krąg wartości zakresu edukacji jest zróżnicowanie rangowany przez 
określone środowiska. Na podstawie badań można stwierdzić, że wartości z kręgu 
edukacji np. wykształcenie jest wartością wyżej cenioną przez tych dorosłych i ich 
dzieci, którzy sami zajmują relatywnie wysokie pozycje społeczne, oparte na 
wykształceniu i pozycji zawodowej i ten status chcą przekazać następnemu 
pokoleniu. To również podobne współzależności w kształtowane aspiracje  
i motywacje młodego pokolenia, szczególnie w zakresie edukacji i rozwoju 
zawodowego. Natomiast niska ranga wartości, w przeważających kręgach 
obywateli z niższym wykształceniem powoduje, że w transmisji 
międzypokoleniowej wartości kręgu edukacji są marginalizowane, a to  
w pokoleniowym ujęciu wpływa na bezpieczeństwo Polaków.

12
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Omówienie tego problemu wymaga dodatkowego potraktowania ze względu 
na rangę i skalę problemu w zakresie eksponowanych wartości przez szkołę, 
aksjologicznych aspektów edukacji.

13
 

 
2.3. Niedomagania systemu szkolnego  

Niedomagania systemu szkolnego zawarte są m.in. w dwóch wiodących 
kategoriach: kryzys szkoły jako instytucji rozwoju intelektualnego i niepowodzenia 
szkolne uczniów. 

Kryzys szkoły związany jest z tym, że: 
- szkoła rozwija wiedzę, a nie procesy myślenia uczniów; 
- kształtuje zachowawczy system wartości (charakterystyczny dla minionego 

pokolenia); 
- stanowi system zbiurokratyzowany i autokratyczny, traktując przy tym 

uczniów przedmiotowo – jako obiekt przyswajania wiedzy; 
- hamuje indywidualne możliwości twórcze i specjalne zainteresowania 

uczniów, produkując nudę i lęk; 
- jest odporna na innowację, a próby jej modernizacji mają charakter działań 

pozornych; 
- nowości informatyczne, naukowo-techniczne w niewielkim stopniu objęły 

szkołę a praca nauczycieli niewiele się zmieniła (nauczyciele dość rzadko 
korzystają z prezentacji multimedialnej czy komputerów); 

Krytyka szkoły dotyczy więc jej konserwatywnego charakteru, braku otwarcia 
na nowe treści, metody i środki kształcenia. Można zauważyć, iż krytyka szkoły 
dotyczy przede wszystkim dydaktyki tradycyjnej, określanej jako dydaktyka 
odtwórczości lub dydaktyka produkująca wiedzę jałową.

14
 

Każdy z tych elementów jest zagrożeniem dla rozwoju intelektualnego 
człowieka twórczego w dobie globalizacji, unifikacji, integracji – wyścigu intelektu  
i technologii. 

A niewłaściwie funkcjonująca szkoła, to jedna z podstawowych przyczyn 
niepowodzeń szkolnych. Negatywne znaczenie tego zjawiska dla rozwoju uczniów 
dostrzegło wielu autorów.

15
 

Niepowodzenia szkolne rozumie się jako „rozbieżność pomiędzy 
wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły, a postępowaniem uczniów 
oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania”.

16
 

Niepowodzenia szkolne a zwłaszcza ich najbardziej drastyczne postaci jak 
drugoroczność, odsiew i odpad uczniów są zjawiskiem bardzo niepożądanym.

17
 

                                                                                                                                                    
Pedagogika pracy..., op. cit., Z. Wiatrowski, I. Mandzejewska-Smól, A. Aftański (red.); Z. Wiatrowski, 
Praca w zbiorach wartości pracujących bezrobotnych i młodzieży szkolnej. Włocławek 2004 

13
 Cz. Kupisiewicz, Szkoła zintegrowana, (w:) Pola poznawcze..., op. cit., A. Karpińska, W. Wróblewska 
(red.), s. 59; K. Denek, Wartości i cele edukacji. Poznań-Toruń 1994, K. Denek, Aksjologiczne 
aspekty edukacji szkolnej. Toruń 2000; J. Gnitecki, Aksjologiczne podstawy współczesnej edukacji. 
Poznań 2004 

14
 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę. Kraków 2005, s. 86 

15
 J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa 1966, Problem opóźnienia w nauce 
szkolnej. Wrocław-Kraków 1961; Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny i środki 
zaradcze. Warszawa 1972; także tego autora: O zapobieganiu drugoroczności. Warszawa 1974;  
Z. Wiatrowski, Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących, Warszawa 1975, A. Karpińska, 
Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. Białystok 1999 

16
 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000, s. 253 

17
 A. Karpińska, Straty nie tylko szkolne, (w:) K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik (red.), Edukacja Jutra,  
t. 2, Wrocław 2007, s. 205 



229 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tysiące uczniów szkół ze zróżnicowanych poziomów edukacyjnych opuszcza 
szkołę przed jej ukończeniem. W ocenie Z. Kwiecińskiego, nie dysponujemy 
badaniami, które dokładnie określałaby skalę zjawiska, a jest ona na pewno 
większa, niż wynikałoby to ze statystyk. Szacuje się, że na jedną szkołę przypada 
przynajmniej 3-4 uczniów, które powinny chodzić na lekcje, ale nie chodzą,

18
  

a w następstwie powiększających szeregi ludzi bez kwalifikacji zawodowych  
i społecznych, podlegających marginalizacji.

19
 Znajduje to wyraz w drugoroczności 

i odpadzie oraz kompetencjach, a właściwie ich braku u tych, którzy wprawdzie 
kończą szkołę lecz w rzeczywistości nie są wystarczająco przygotowani do 
funkcjonowania w różnych obszarach aktywności. Stają się np. funkcjonalnymi 
analfabetami.

20
 Zdaniem Z.Kwiecińskiego „szkoła podstawowa trwale nie spełnia 

swych elementarnych zadań wobec niemal czwartej części dzieci, a tylko mniej  
niż połowie zapewnia opanowanie kompetencji podstawowej, kluczowej dla 
uczestnictwa w kulturze, w działaniach pracowniczych i obywatelskich”.

21
 To 

również niekorzystne zmiany osobowości jednostki, różne postacie zaburzeń 
wymagające terapii i jak pisze B.Kaja, „wspomagania rozwoju”.

22
 

Konsekwencje niepowodzeń szkolnych mają zasięg nie tylko doraźny, ale ich 
skutki można odczuwać przez całe życie. Niepowodzenia szkolne implikują 
niepowodzenia zawodowe a te z kolei niepowodzenia życiowe (np. bezrobocie)  
i osobiste w czas pożałowania godnej recesji.

23
 

Cz.K upisiewicz stwierdza, że w ostatnich latach niepowodzenia edukacyjne 
przybrały niepokojące rozmiary we wszystkich nieomal krajach europejskich  
i zalicza je do głównych dylematów oświata określając mianem „pedagogicznego 
wyzwania dla Europy”.

24
 Uwidoczniło się to w szeregu opracowań eksperckich  

w skali świata, europy i polski z troską mówiących o skali zjawiska: przyczynach  
i skutkach zakłóceń edukacyjnych oraz o koncepcjach ich marginalizacji 
zapobiegania (to m.in. straty szkolne głównym światowym problemem; uczyć się, 
aby osiągnąć sukces; straty szkolne „pedagogiczne wyzwanie dla jednoczącej  
się Europy”; niepowodzenia szkolne przeszkodą w osiągnięciu strategicznych 
celów edukacyjnych UE do 2010 roku).

25
 Widoczny jest niepokój, że te  

zagrożenia spowodują utratę bezpieczeństwa intelektualnego obywateli świata  

                                                           
18

 Przytaczam za: L.E. Miłoszewska, A. Wojciechowska, Zaginione dzieci, „Głos Nauczycielski”, 2005, 
nr 44, s. 9 

19
 Por. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się – Na drodze do uczącego się 
społeczeństwa. Warszawa 1997 

20
 A. Karpińska, Aby spełnił się sen. (w:) W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat (red.). Technika – 
Informatyka – Edukacja Rzeszów 2005, s. 59 

21
 Z. Kwieciński, Wykluczenie. Badanie dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na 
pierwszym progu kształcenia. Toruń 2002, s. 20-21 

22
 B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja. Bydgoszcz 1997 

23
 A. Karpińska, Człowieczy los..., op. cit., (w:) Pedagogika pracy..., op. cit., Z. Wiatrowski,  
I. Mandzejewska-Smól, A. Aftański (red.), s. 206; Z. Wiatrowski, Powodzenia i niepowodzenia 
zawodowe. Olecko 2002, s. 101-103 

24
 Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia szkolne. Pedagogiczne wyzwanie dla Europy, „Edukacja” 1995, nr 1, 
s. 7; Cz. Kupisiewicz, Rzecz o kształceniu. Wybór rozpraw i artykułów. Warszawa-Ryki-Radom 1999 

25
 L. Pauli, A. Brimer, Les deperditions scolaires, un probleme mondiale, UNESCO 1971; Learning  
to Succeed. Raport of The National Commission on Education. London 1993; La lutte contre l’ echec 
scolaire: un defi pour la construction europeene, EURIDICE, Bruxelles-Luxenburg 1994; Commission 
des Communautes Europeenes, Communication de la Commission, “Education end Formation”: 
l’urgence des reformens pour reussi la strategie de Lisbonne, Bruxelles 2003; J. Dolors, Learning The 
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a w konsekwencji poszczególnych państw choć poziom tych zakłóceń jest 
zróżnicowany. 

 
Zakończenie 
Rozwój narodu oparty jest na rozwoju intelektualnym. Każdy agresor zdając 

sobie sprawę ze znaczenia rozwoju intelektualnego narodów niszczył rozwój 
oświatowy państwa. Doświadczaliśmy tego w czas rozbiorów, w czasie II wojny 
światowej gdzie chciano zabić ducha intelektualnego Polaków. Mądry naród zdając 
sobie sprawę z zagrożenia odpowiedział walką o swój rozwój intelektualny stąd też 
tajne nauczanie w II wojnie światowej i przejęcie oświaty przez rodzinę w dobie 
zaborów. Chcąc zniszczyć naród intelektualnie niszczono jego zasoby 
intelektualne ludzi (szczególnie inteligencję), dorobek nauki, kultury i sztuki jako 
wytworów myśli intelektualnej, systemy oświaty, a więc starano się obniżyć 
obniżając system wartości kręgu intelektualnego w świadomości Polaków. W dobie 
pokoju nie pozwólmy na niszczenie swojego dorobku intelektualnego, a wprost 
przeciwne rozwijajmy go. 

Rozwój intelektualny Polaków sprzyja otwarciu na świat. Polska tożsamość 
intelektualna zawarta w polskiej myśl intelektualnej, to nasz „towar eksportowy”. 

Dobra szkoła to dobrze wyedukowany uczeń, obywatel, to rozwój intelektualny 
pojedynczego człowieka i społeczeństwa, to zdolność do twórczego wkładu  
w światowe osiągnięcia. A czynić to potrafimy, o czym należy pamiętać choćby na 
przykładzie „Polskich Noblistów”. Rozwój intelektualny to znak jakości Polaków 
stąd też tożsamość intelektualna Polaków powinna być kojarzona z najwyższą 
jakością. To zapewni nam bezpieczeństwo intelektualne i uznanie świata. 

 
Streszczenie 
W opracowaniu skoncentrowano się na trzech blokach, które mają 

podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa intelektualnego społeczeństwa. Są to: 
1. Nierówności szans w dostępie do edukacji 
2. Niska ranga wartości kręgu edukacyjnego 
3. Niedomagania systemu szkolnego- kryzys szkoły i niepowodzenia szkolne 

 
Summary 
The study focuses on the three blocks, which are essential for the safety  

of the intellectual society. They are as follows:  
1. Inequality of opportunity in access to education  
2. Low rank of education circle values  
3. Weakness of the school system – crisis of the school and school failures  
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BEZPOŚREDNIE REAKCJE PSYCHICZNE W NASTĘPSTWIE WYDARZENIA 
TRAUMATYCZNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
 

Zagadnienia definicyjne 
Pojęcia wydarzeń lub stresorów traumatycznych, lub sytuacji ekstremalnych 

oraz reakcji traumatycznej, pojawiają się w znanych i powszechnie cytowanych 
klasyfikacjach zaburzeń zdrowia psychicznego: DSM - IV i ICD - 10.

1
 Zawierają 

one precyzyjne opisy zaburzeń emocjonalnych spowodowanych tego typu 
wydarzeniami. Stresor traumatyczny to doświadczenie związane z „poważnym 
zranieniem, śmiercią lub zagrożeniem integralności cielesnej własnej lub innych 
osób”, na które człowiek był „bezpośrednio narażony” lub otrzymał o nich 
informacje, i przeżywał wówczas „uczucie silnego strachu, bezradności lub 
przerażenia”.

2
 Pojęcie traumy, czyli urazu w sensie psychologicznym, odnosi się 

do „stanu psychicznego wywołanego działaniem zagrażających zdrowiu i życiu 
czynników zewnętrznych, prowadzącego do głębokich zmian w funkcjonowaniu 
człowieka”.

3 
Zmiany te wyrażają się w zaburzeniach somatycznych

 
i psychicznych.

4
 

Jak wynika z tego opisu, zestaw zdarzeń zawierających się w pojęciu traumy 
lub też sytuacji ekstremalnej jest dość szeroki. Jednak wszystkie tego typu 
zdarzenia mają cechy czegoś, co ociera się o granice ludzkiej wytrzymałości na 
stresor lub wręcz je przekracza. Jest to cecha wspólna tych wszystkich sytuacji.

5
 

Szereg cech różnicuje jednak wydarzenia traumatyczne, co jest nie bez znaczenia 
dla stanu psychicznego ofiar. Zalicza się tu takie różnice, jak masowość lub 
jednostkowość wydarzenia, czas trwania zdarzenia oraz to czy jest to sytuacja 
spowodowana przez naturę, czy uwarunkowana jest celowym działaniem 
człowieka. Znaczenie ma również to, czy straty mają charakter wyłącznie 
materialny, czy obejmują również ofiary w ludziach. Istotny jest także stopień 
uszkodzenia ciała u ofiar, które przeżyły wydarzenie traumatyczne oraz ich 
trwałość.

6
 

Wyróżnić tu należy kategorię tak zwanych sytuacji ekstremalnych, które 
swoim ciężarem przytłaczają psychikę niemal każdego człowieka. Przytoczyć tu 
można na przykład śmierć członka rodziny, a w szczególności kilku członków, czy 
całkowitą utratę mienia w wyniku pożaru. Sytuacje ekstremalne wywołują także 
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zdarzenia długo- lub krótkotrwałe takie, jak działania wojenne, czy zdarzenie  
o charakterze katastrofy. Wymienia się tu też spowodowany przez człowieka lub  
w sposób naturalny kataklizm. Innym przykładem sytuacji ekstremalnych jest bycie 
ofiarą tortur, terroryzmu lub gwałtu. Wszystkie te zdarzenia mają cechę otarcia się 
o granice ludzkiej wytrzymałości na stres.

7
  

Odrębną kategorię wydarzeń traumatycznych stanowią wydarzenia masowe. 
Są to sytuacje, w których poszkodowanych jest więcej osób. Trudno jednoznacznie 
określić liczbę ofiar, żeby daną sytuację zaliczyć, jako wydarzenie masowe. 
Wydarzenie masowe może obejmować większy obszar tak jak np. powódź lub 
dane miejsce, jak w przypadku katastrofy lotniczej. Wydarzenia masowe mają 
swoją specyfikę, ponieważ obejmują nie tylko zmarłych i osoby ranne, ale także 
członków rodzin tych osób które zostały bezpośrednio poszkodowane. Są to tak 
zwane ofiary pośrednie. Mówiąc o rodzaju i okolicznościach takich wydarzeń, 
należy wziąć pod uwagę kogo one dotyczą, jaka jest ich przyczyna oraz liczebność 
ofiar.

8
 

 
Znaczenie czynnika czasu 
Duży wpływ na zaburzenia stresowe ma czas trwania czynnika 

stresogennego. Bardzo trudno jest porównywać efekty, które powstały w sytuacji 
długotrwałego oddziaływania czynnika stresującego z krótkotrwałą traumą. 
Pierwsze są wynikiem na przykład przeżyć skazanego w obozie koncentracyjnym. 
Drugie z kolei mogą być wynikiem wypadku komunikacyjnego. 

Badania przeprowadzone wśród więźniów obozów koncentracyjnych  
i weteranów wojennych dostarczyły bardzo dużo informacji na temat roli czynnika 
czasu. Ofiary te wykazywali objawy lęku, niepokój ruchowy, nadmierną 
pobudliwość, problemy z zasypianiem, koszmary nocne, reakcje fobiczne  
i nieustanne wspominanie doświadczeń związanych z prześladowaniem. W czasie 
badań odległych psychiatrycznych następstw pobytu w obozie, na pierwszy plan 
wysuwały się w tej grupie chorych zaburzenia osobowości. Obserwowano u nich 
szereg objawów, jak obniżenie dynamiki życiowej w formie obniżenia nastroju, 
zwiększoną pobudliwość i drażliwość, nieufność wobec ludzi, lękliwość, apatię, 
płaczliwość, utratę sensu życia, zmniejszoną tolerancję wobec innych ludzi, 
konfliktowość, zobojętnienie na krzywdę innych, pesymizm, poczucie mniejszej 
wartości, brak lęku przed śmiercią.

9
 

 

Bezpośrednie reakcje psychiczne na wydarzenia traumatyczne 
Podkreśla się, że sytuacje ekstremalne niemal u każdego człowieka powodują 

wyraźną, często bardzo gwałtowną reakcję psychiczną, jednakże żadna z nich nie 
chroni całkowicie przed negatywnymi skutkami psychicznymi w wyniku doznanej 
traumy.

10
 

Natychmiastowa reakcja większości osób w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia lub bycia świadkiem takiego zdarzenia, stanowi 
mieszankę reakcji odrętwienia, zagubienia, szoku czy wycofania. Po bezpośrednim 
szoku i odrętwieniu część ofiar próbuje podejmować działania zmierzające  

                                                           
7
 B. Borys, Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka, „Psychiatria” 2004;  
2: 97-105 

8
 Ibidem 

9
 J. Heitzmann, Psychiatryczna diagnoza zespołów pourazowych-klinika, orzecznictwo. Psychiatria  
w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 1:21-38 

10
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w kierunku ratowania się, a inne, paradoksalnie, zwracają się przeciwko służbom 
ratowniczym lub udzielającym pomocy świadkom wydarzenia. Opisuje się  
również zjawiska dysocjacji, polegające na całkowitym znieruchomieniu.

11
  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednakże, że aktywna postawa 
człowieka usiłującego się ratować zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
poważniejszych konsekwencji doznanej traumy, podczas gdy reakcje 
znieruchomienia (stuporu) stanowią znaczący predykator rozwoju zespołu stresu 
pourazowego.

12
 Konsekwencje przeżycia sytuacji traumatycznych obejmują 

również bardziej utrwalone i nasilone reakcje, sklasyfikowane we wspomnianych 
wyżej podręcznikach DSM - IV, ICD - 10.

13
 

Możliwe reakcje fizyczne stanowią oznaki lęku, napięcia emocjonalnego lub 
silnego stresu. Najczęściej stwierdza się tu dreszcze, uczucie napięcia i bóle 
mięśniowe (zazwyczaj w okolicy głowy i szyi), bezsenność, zmęczenie, nadmierna 
senność i znużenie, palpitacje serca, płytki oddech, zawroty głowy czy problemy 
żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty i biegunka.

14
 

 
Ostra reakcja na stres a ostre zaburzenie stresowe 
Źródłowym czynnikiem powodującym zaburzenia potraumatyczne jest stopień 

zagrożenia życia i zdrowia, spowodowany przez dane zdarzenie oraz 
towarzyszące mu silne emocje negatywne takie, jak: ekstremalny strach, 
przerażenie i poczucie bezradności oraz doznania dysocjacyjne (np. poczucie 
nierealności zdarzenia nieobecności czy stuporu).

15
 

Objawy ostrej reakcji stresowej są naturalnym wyrazem radzenia sobie 
człowieka z przeciążeniem psychicznym następującym po konfrontacji  
z zagrożeniem zdrowia i / lub życia. Natomiast rozwinięcie się zaburzenia 
stresowego wskazuje na nieadekwatnie zwiększoną intensywność tych objawów. 
Objawy te opisywane są że u większości osób jako naturalne reakcje  
na nienaturalne wydarzenie.

16
 

Objawy ostrej reakcji na stres (ASR) pojawiają się w ciągu około godziny od 
narażenia na wydarzenie traumatyczne, a ich nasilenie zmniejsza się w ciągu 
kolejnych 8 do 48 godzin, jeżeli stresor ma charakter jest przemijający. Ostra 
reakcja na stres obejmuje objawy typowe dla lęku: pobudzenie układu 
wegetatywnego, w tym trudności w oddychaniu, ból i przyśpieszone bicie serca, 
nudności, biegunkę i omdlenie. Opisuje się również objawy derealizacji (poczucie 
nierealności świata, najbliższego otoczenia) oraz obawę o utratę kontroli nad 
zachowaniem, poczucie odrętwienia i objawy silnego napięcia psychicznego. 
Często obserwowane jest wycofanie ze społecznych interakcji, gniew lub agresja 
słowna, poczucie rozpaczy brak nadziei oraz zdezorganizowana aktywność.

17
 

Osoby, u których stwierdza się zawężenie pola świadomości i uwagi, opisują ten 
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stan jako „poruszanie się jak we mgle”,
18

 co negatywnie wpływa na procesy 
przetwarzania i kodowania informacji. Z tego względu częstym następstwem  
ostrej reakcji na stres jest niepamięć całości lub fragmentów wydarzenia 
traumatycznego, pomimo braku deficytów organicznych.

19
 

Przyczynami wprowadzenia ostrego zaburzenia stresowego (acute stress 
disorder, ASD) w klasyfikacji DSM-IV było rozpoznawanie poważnych zaburzeń 
psychopatologicznych bezpośrednio po urazie, konieczność szybkiego udzielania 
pomocy ofiarom i rozpoczynania leczenia.

20
  

Diagnoza ostrej reakcji na stres w ICD-10 obejmuje inne, wcześniejsze 
zaburzenia określane jako „reakcja na stres związany z frontem”, „zmęczenie 
operacyjne”, „ostra reakcja kryzysowa”, „stan kryzysowy” czy „szok psychiczny”. 
Heitzmann podkreśla, że w odróżnieniu od diagnozy ASD w DSM-IV, diagnoza 
ASR w ICD-10 wydaje się bardziej kompetentna, spełniająca oczekiwania  
i budząca mniej wątpliwości.

21
  

Zaburzenie to jest rozpoznawane podczas urazu lub bezpośrednio po nim, 
trwa co najmniej 2 dni i albo zanika w ciągu 4 tygodni po zdarzeniu 
traumatycznym, albo zmienia się diagnoza. Jeżeli objawy trwają ponad miesiąc  
i spełniają pełne kryteria zespołu stresu pourazowego (post traumatic stress  
dis order, PTSD), to wówczas zasadna jest diagnoza PTSD. Pacjent  
z ASD przejawiający wcześniej objawy dysocjacyjne, jest w stanie pobudzenia, 
objawiającym się nadmierną czujnością, lękiem lub rozdrażnieniem.  
Do pozostałych objawów należą intruzywne, nawracające wspomnienia, nad 
którymi pacjent nie ma kontroli. Chory dodatkowo unika rozmów i wszystkiego, co 
się może kojarzyć się z wydarzeniem traumatycznym. Intensywność powyższych 
objawów, w naturalnych warunkach zazwyczaj zmniejsza się w ciągu kilku 
tygodni.

22
 

Diagnozowanie ASD wymaga ustalenia, czy prezentowane objawy są 
skutkiem bezpośredniego działania jakiejś substancji psychoaktywnej, czy też 
wynikają z ogólnego stanu zdrowia. Konieczne jest także wykluczenie krótkotrwałej 
psychozy. Zgodnie z ICD-10 ostra reakcja na stres często poprzedza diagnozę 
PTSD.

23
 

W porównaniu z kryteriami PTSD, dodatkowo zwraca uwagę zawarta w opisie 
stresora, wywołującego ASR, niezwykle nagła i zagrażająca zmiana pozycji 
społecznej i/lub sieci społecznej tej osoby. Przykładowo stresorem nieodzownym 
dla pojawienia się ASR może być (podobnie jak w PTSD): naturalna katastrofa 
żywiołowa, wypadek, uraz frontowy, napad, gwałt, wieloraka żałoba czy pożar 
domu. Objawy zwykle pojawiają się w ciągu kilku minut i często zanikają w ciągu 
godzin albo 2-3 dni. Według kryteriów ICD-10 stwierdza się bardziej kategorycznie, 
że objawy pojawiają się w ciągu 1 godziny po działaniu stresora. Jeżeli stresor jest 
przejściowy lub może zostać wyeliminowany, to objawy zaczynają się zmniejszać 
po okresie nieprzekraczającym 8 godzin. Jeżeli natomiast ekspozycja na stresor 
przedłuża się, objawy muszą się zmniejszać po okresie nie dłuższym niż  
48 godzin.

24
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Przyczyny ASD 
Według Heitzmanna, ASD, etiologicznie wiąże się z przyczynami PTSD.  

W modelu etiologicznym PTSD, konieczne jest uwzględnienie elementów 
predysponujących związanych z podatnością danego człowieka na uraz, jak  
i cech charakterystycznych dla stresora, zmiennych pourazowych  
i współzachorowalności. Zaznaczyć należy, że nie do końca wiadomo, jakie 
czynniki stresogenne i jakie cechy predysponujące odgrywają najważniejszą rolę. 
Pomimo największej powszechności diagnozy PTSD inne rozpoznania związane  
z urazem (poza ASD, które etiologicznie wiąże się z PTSD) mogą obejmować 
różne postacie depresji, zaburzenia paniczne, fobie i nadużywanie substancji 
psychoaktywnych. Doznany uraz może się łączyć z nieprawidłową osobowością 
borderline, dysocjacyjnymi zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania 
czy też zaburzeniami somatyzacyjnymi.

25
  

 
Bezpośrednie postępowanie w sytuacji wydarzenia traumatycznego 
Wczesne praktyczne i społeczne wsparcie oraz opieka psychospołeczna mają 

charakter profilaktyczny, a ich celem jest zapobieganie rozwojowi 
długoterminowych problemów natury psychologicznej. Postępowanie  
to uzależnione jest od dwóch czynników: intensywności objawów oraz stopnia,  
w jakim one zakłócają funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta, a także okresu 
ich trwania od wydarzenia traumatycznego.

26
 

Grupy docelowe interwencji środowiskowej stanowią osoby bezpośrednio 
dotknięte katastrofą oraz ich rodziny, świadkowie i personel służb oraz organizacji 
biorących udział w akcji naprawiania szkód wyrządzonych przez katastrofę. 
Potrzeba bieżącej, średnio- i długoterminowej opieki psychospołecznej wobec grup 
zwiększonego ryzyka powinna być rozpoznana od samego początku. Jednakże,  
w przypadku większości ludzi dotkniętych katastrofą, pomoc może być potrzebna 
tylko podczas fazy ratowania i bezpośrednio po niej.

27
 

Interwencje środowiskowe po katastrofach powinny objąć takie działania, jak 
praktyczna pomoc udzielana stosownie do potrzeb, wsparcie emocjonalne  
i wstępna pomoc osobom cierpiącym z powodu skutków stresu; wsparcie 
informacyjne (np. odnośnie poszukiwań członków rodziny, dostępności 
tymczasowego zakwaterowania, żywności, opieki zdrowotnej, pomocy prawnej  
i psychologicznej). Istotne jest również wsparcie materialne, jak zakwaterowanie, 
żywność, zasiłki, czy bezpośrednia pomoc finansowa. Duże znaczenie ma także 
organizowanie grup wsparcia społecznego oraz zapewnianie interwencji z zakresu 
opieki psychospołecznej wobec ludności dotkniętej katastrofą, z uwzględnieniem 
dostępu do specjalistycznej opieki psychologicznej i farmakologicznej, gdy jest ona 
konieczna.

28
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Streszczenie 
Sytuacje traumatyczne niemal u każdego człowieka powodują wyraźną, 

często bardzo gwałtowną reakcję psychiczną. Natychmiastowa reakcja większości 
osób w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia lub bycia świadkiem 
takiego zdarzenia, stanowi mieszankę reakcji odrętwienia, zagubienia, szoku czy 
wycofania. Możliwe reakcje fizyczne (m. in. dreszcze, bóle mięśniowe, palpitacje 
serca, płytki oddech, zawroty głowy) stanowią oznaki lęku, napięcia 
emocjonalnego lub silnego stresu. Objawy ostrej reakcji na stres są naturalnym 
wyrazem radzenia sobie człowieka z przeciążeniem psychicznym następującym po 
konfrontacji z zagrożeniem zdrowia i / lub życia. Rozwinięcie się ostrego 
zaburzenia stresowego wskazuje na nieadekwatnie zwiększoną intensywność tych 
objawów. Wczesne praktyczne i społeczne wsparcie oraz opieka psychospołeczna 
mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zapobieganie rozwojowi 
długoterminowych problemów natury psychologicznej. Ich zakres uzależniony jest 
od intensywności objawów, stopnia, w jakim one zakłócają funkcjonowanie 
psychospołeczne pacjenta oraz czasu ich trwania od wydarzenia traumatycznego. 

 
Summary 
A traumatic event provokes a clear, often very sudden psychic reaction. The 

majority of people, when directly faced with a life – threatening situation or having 
witnessed such an event, experience a mixed reaction including feeling numb or 
lost, shock or withdrawal. Possible physical reactions (such as tremors, muscle 
pain, heart palpitations, shallow breathing, dizziness) are indications of fear, 
emotional tension or intense stress. The symptoms of a strong reaction to stress 
are a natural expression of how humans deal with a mental overload following a life 
– threatening experience or when their health is at risk. The development of an 
acute stress disorder indicates an increased intensity of these symptoms. Early 
practical and social support and psycho-social care are preventative in nature, their 
aim is to avert development of long-term psychological problems which are related 
to the intensity of the symptoms, the degree to which the patient's psycho-social 
functioning is disrupted and how long the symptoms have been present since the 
traumatic event occurred. 
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Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA 
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ZESPÓŁ ASPERGERA I ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI  
PSYCHORUCHOWEJ – WSPÓŁWYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ  

W KONTEKŚCIE TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH 
 
 

Wprowadzenie 
W 1944 roku Hans Asperger,

1
 wiedeński psychiatra, opublikował artykuł 

zatytułowany Die autistischen psychopathen in Kindesalter, w którym opisał 
chłopców z zaburzonymi relacjami społecznymi. Jego uwagę zwrócił przede 
wszystkim brak w tej grupie kontaktu wzrokowego, uboga ekspresja mimiczna  
i gestykulacja a także występowanie wielu stereotypowych ruchów. Przedstawione 
przez niego osoby wykazywały izolowane obszary zainteresowań (np. rozkładem 
jazdy) i dobrą pamięć. Posługiwały się językiem, który nie służył do komunikacji,  
w którym zaburzona była intonacja. Asperger

2
 był pod wrażeniem umiejętności 

intelektualnych tych osób, które dotyczyły bardzo wąskich obszarów. Z drugiej  
zaś strony badacz ten zauważył u tych dzieci trudności z utrzymaniem uwagi  
na lekcji oraz specyficzne problemy w uczeniu się. Osoby te również często 
wymagały matczynej pomocy w samodzielnej organizacji czynności. Ponadto 
charakteryzowała je niezdarność w poruszaniu się i koordynacji oraz wrażliwość na 
szczególne dźwięki, zapachy, struktury i dotyk. Cechowało je ponadto 
egocentryczne zaabsorbowanie tematem, który je całkowicie pochłaniał. 

Już po śmierci Aspergera w 1980 roku po raz pierwszy użyto terminu „ zespół 
Aspergera”. Dokonała tego Lorna Wing,

3
 która uznała że diagnozy autyzmu nie da 

się zastosować wobec wszystkich dzieci przejawiających specyficzne problemy  
w relacjach interpersonalnych. W 1993 roku zespół Aspergera został uwzględniony 
w klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10

4
 a w 1994 roku w klasyfikacji 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego(APA).
5
 W wydanym w Polsce 

DSM-TR(APA)
6
 zostały wyszczególnione następujące kryteria diagnostyczne 

zespołu Aspergera:1).Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych, 
2).Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, 
zainteresowań i działań,3).Zakłócenia są przyczyną istotnego klinicznie 
upośledzenia funkcjonowania, 4).Nie występuje istotnie klinicznie opóźnienie  
w rozwoju języka, 5). Nie występuje istotne klinicznie opóźnienie rozwoju 
poznawczego ani rozwoju odpowiednich do wieku umiejętności samoobsługowych, 
zachowań adaptacyjnych(z wyjątkiem interakcji społecznych) i zainteresowania 
otoczeniem w dzieciństwie, 6). Niespełnione są kryteria innego całościowego 
zaburzenia rozwojowego ani schizofrenii. 

                                                           
1
 H. Asperger, Die autistischen psychopathen in Kindesalter, „Archiv fur Psychiatrie und 
Nervenkrankheiten”. 1944,117 

2
 Ibidem 

3
 L. Wing, Asperger’s syndrome: A clinical account, ”Psychological Medicine”.1981,11 

4
 World Health Organization (WHO): The ICD10 classification of mental and behavioural disorders: 
Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva,1993 

5
 American Psychiatric Association(APA); Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
Washington D.C.,1994 

6
 American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders  
(wyd. 4 poprawione). Washington D.C. 2000 
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Jak donosi wielu autorów
7
 średni wiek, w którym dokonuje się diagnozy 

zespołu Aspergera to okres 8-11 lat. Jednakże już wcześniej, szczególnie rodzice 
mogą już obserwować niepokojące objawy. Należą do nich unikanie zabaw  
z rówieśnikami a także przejawy naiwności społecznej, natrętne lub dominujące 
zachowania. Obserwowalna jest także u tych dzieci niezdarność i problemy  
z koordynacją. Przejawia się to kłopotami w zawiązywaniu sznurowadeł, 
trudnościami w opanowaniu jazdy na rowerze, grze w piłkę czy w pisaniu. Dziecko 
może także poruszać się nienaturalnie podczas chodzenia czy biegania.

8
 

Przyczyny zespołu Aspergera są związane z dysfunkcją specyficznych 
struktur i systemów mózgowych. Dzięki metodom neuroobrazowania 
funkcjonowania mózgu oraz testom neuropsychologicznym ustalona w przypadku 
tego zespołu specyficzne działanie „mózgu społecznego”, w którego skład 
wchodzą: kora przyśrodkowa przedczołowa, oczodołowe obszary płatów 
czołowych, bruzda skroniowa górna, kora skroniowa dolna oraz biegun skroniowy 
płatów skroniowych. Wskazuje się również na nieprawidłowe funkcjonowanie ciała 
migdałowatego, jąder podstawy oraz móżdżku a także wadliwe działanie układu 
dopaminowego i prawej półkuli mózgowej.

9
 

Prawdopodobnie określone obszary mózgu rozwinęły się nieprawidłowo  
gdyż zadziałały czynniki natury genetycznej Już Hans Asperger

10
 zwrócił uwagę, 

ze u rodziców (zwłaszcza ojców) jego małych pacjentów występowały cechy tego 
zaburzenia. Szacuje się według ścisłych kryteriów zespołu Aspergera, że 20% 
ojców oraz 5% matek cierpi na to zaburzenie. Zastosowanie szerszych kryteriów 
zespołu Aspergera ukazuje, że ponad dwie trzecie dzieci z zespołem Aspergera 
ma kogoś o podobnym profilu umiejętności(dotyczy to krewnych drugiego  
i trzeciego stopnia).

11
 

Stosunkowo nowe są doniesienia na temat makrocefalii (nietypowo dużej 
głowy i mózgu) u osób z zespołem Aspergera. Badanie wskazują, że u co najmniej 
jednej czwartej osób w tej grupie mózg i głowa rosły szybciej w pierwszych 
miesiącach życia niż u rówieśników. Jedną grupę stanowią dzieci z zespołem 
Aspergera, które już w momencie urodzenia miały duży obwód głowy a drugą 
dzieci z zespołem Aspergera, u których nastąpił szybki przyrost wielkości mózgu 
we wczesnym niemowlęctwie. Przyrost ten nie dotyczy płatów potylicznych i po 
pewnym czasie zwalnia co powoduje brak różnic około piątego roku życia 
pomiędzy dziećmi z zespołem Aspergera a rówieśnikami.

12
 

Przyjmując, że zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu, można 
odnieść przyczyny autyzmu do etiologii zespołu Aspergera. Na uwagę w tym 
obszarze zwracają doniesienia dotyczące okresu prenatalnego. Wysunięto tutaj 
hipotezę stresu prenatalnego, który powoduje nieprawidłowości w budowie mózgu 
przed 30-32 tygodniem ciąży. Miało by to być spowodowane dużym stresem matek 
dzieci autystycznych podczas ciąży. Stres ten miałby częstszy u tych matek niż  
u matek dzieci z zespołem Downa oraz matek dzieci prawidłowo rozwijających  
się. Zaobserwowano również, że im wyższy był poziom testosteronu w życiu 

                                                           
7
 T. Attwood, Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. Gdańsk 2013, s. 22 
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 Ibidem, s. 23-25 

9
 Ibidem, s. 361-362 

10
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11
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 Ibidem, s. 363 



245 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

płodowym, tym gorsz było później funkcjonowanie tych dzieci w relacjach 
społecznych.

13
 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (attention deficit / hyperactivity 
disorder, ADHD) należy do najpowszechniej występujących zaburzeń rozwoju  
u dzieci w wieku szkolnym. Również jest to zaburzenie, które stosunkowo 
wcześnie jest diagnozowane(pomiędzy 6 a 9 rokiem życia). Termin ADHD jest 
dobrze znany, ale jak podkreśla Lipowska

14
 często nadużywany. Szczególnie 

newralgicznym okresem dla trafności diagnozy ADHD jest rozpoczęcie nauki  
przez dziecko w szkole podstawowej. Wiele dzieci ma wtedy duże trudności  
z przestrzeganiem reguł, usiedzeniem spokojnie w ławce przez całą lekcję. 
Nauczyciele, którzy w takich przypadkach nie mają zbyt wiele cierpliwości do 
dziecka i nie podejmują wysiłku by mogło się ono zaaklimatyzować, nadają dziecku 
etykietkę nadpobudliwego. Pomaga to nauczycielowi zdjąć odpowiedzialność za 
zachowanie ucznia, który jest ”zaburzony”.

15
 

Termin nadpobudliwość psychoruchowa został w Polsce wprowadzony  
i spopularyzowany przez Hannę Nartowską.

16
 W popularnym dotychczas w Polsce 

DSM-IV-TR (APA)
17

 wymienia się takie osiowe objawy ADHD, jak nieuwaga oraz 
nadaktywność i impulsywność. Równolegle do klasyfikacji, zaproponowanej przez 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, stosuje się w Polsce klasyfikację 
Światowej Organizacji Zdrowia. W obowiązującej klasyfikacji ICD-10(WHO)

18
 

występuje nazwa „zespół hiperkinetyczny” (HKD-skrót rzadko używany) i podobnie, 
jak w systemie DSM, akcentuje, że kłopoty z koncentracją uwagi, nadruchliwością  
i impulsywnością utrudniają funkcjonowanie dziecka . 

Nadruchliwość, czyli nadmierna aktywność ruchowa dziecka (w porównaniu  
z dziećmi na tym samym poziomie rozwoju), jest pierwszym dostrzegalnym 
objawem ADHD w rozwoju dziecka. W późniejszych stadiach rozwoju 
psychoruchowego widoczne są takie objawy,jak: niemożność usiedzenia, nerwowe 
ruchy kończyn, nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się, przesadna hałaśliwość, 
niemożność odpoczynku. Zdaniem Lipowskiej

19
 w okresie przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym zauważane są przez otoczenie zachowania impulsywne, które 
wynikają z deficytów hamowania reakcji. Dzieci z ADHD reagują często w sposób 
natychmiastowy, automatyczny i nieadekwatny. Dzieci te udzielają odpowiedzi 
zanim pytanie zostanie dokończone, nie potrafią czekać w kolejce, wtrącają się do 
rozmów, przeszkadzają innym, są nadmiernie gadatliwe. Impulsywność związana 
jest z konfliktowością dzieci z ADHD, które łatwo się obrażają, są drażliwe i trudno 
przystosowują się do nowych sytuacji. Występuje u nich natychmiastowa reakcja 
motoryczna i emocjonalna na bodźce pod wpływem których się znajdują, nawet 
jeżeli nie jest to stosowne w danej chwili. Bania przedszkolaków przeprowadzone 
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 M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna 
analiza deficytów pamięci. Warszawa 2011, s. 49 

15
 M. Lipowska, Nadpobudliwość w oczach nauczycieli-temperament czy zaburzenie. (w:) Wojciszke, 
Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków 2003, s. 405-421 

16
 M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące…, op. cit., s. 48 
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przez Hinshaw i Melnick
20

 dowiodły, że ADHD u dzieci cztero – i sześcioletnich 
najbardziej zaburza nie ich rozwój poznawczy, ale ich relacje z rówieśnikami. 
Dzieci z ADHD nie uczą się negocjacji w grupie, ustępstw, przestrzegania  
reguł zabawy, zasady wzajemności w kontaktach. Skutkuje to faktem, że około 
połowa nadpobudliwych dzieci z ADHD w wieku szkolnym ma złe lub relacje  
z rówieśnikami lub jest odrzucana przez grupę rówieśniczą.

21
 Omawiając objawy 

ADHD w wieku przedszkolnym Kołakowski i in.
22

 Przytacza badania, które mówią  
o tym że objawy nadpobudliwości u przedszkolaków mogą stanowić 
niespecyficzne objawy poprzedzające inne zaburzenia charakterystyczne dla 
dzieci w starszym wieku i dorosłych. Należą do nich: choroba afektywna 
dwubiegunowa, schizofrenia, zespół tików ruchowych i głosowych, zaburzenia 
lękowe. 

Kiedy dziecko z ADHD rozpoczyna naukę szkolna pierwszoplanowe stają  
się jego deficyty związane koncentracja uwagi. U tych dzieci trwałość uwagi  
jest niewielka, a przerzutność nadmierna, co powoduje obniżenie zdolności  
do koncentracji uwagi na jednym zjawisku przez dłuższy czas. W szkole i podczas 
odrabiania zajęć dziecko nie zwraca uwagi na szczegóły(popełnia „głupie” błędy), 
unika wytrwałego wysiłku umysłowego, często gubi przedmioty, zapomina,  
nie stosuje się do instrukcji. Te problemy powodują, że nadpobudliwy uczeń nie 
korzysta w pełni z lekcji, ma coraz większe zaległości w nauce co może prowadzić 
do wycofywania się z aktywności szkolnej i pojawienia się zachowań opozycyjno-
buntowniczych.

23
 Trudną sytuacje w szkole tych dzieci wzmacnia fakt 

współwystępowania z ADHD trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, 
dysgrafii i dyskalkulii. Szacuje się, że rozpowszechnienie występowania 
specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci nadpobudliwych jest większe niż  
u ich rówieśników i wynosi 8-39%(dysleksja) i 12-26%(dysgrafia). Badacze 
akcentują też, że pisanie „jak kura pazurem” i ogólna niechęć do pisania są 
cechami charakterystycznymi dla większości dzieci z ADHD.

24
 W sferze społecznej 

zauważalna jest u dzieci z ADHD mała liczba ich serdecznych przyjaciół lub ich 
brak.

25
 Związane jest to prawdopodobnie z mimowolnym sprawianiem przykrości 

innym przez te dzieci, ich chęcią do ciągłego kierowania grupą, przeszkadzaniem, 
niemożnością zaczekania na swoja kolej. 

Szukając podłoża genetycznego ADHD badacze zwracają uwagę nie  
na poszukiwanie „genu ADHD” ale układu wielu genów, które modyfikują  
w nieznaczny sposób pracę mózgu.

26
 Największa ilość badań w przypadku tego 

zaburzenia dotyczy mutacji genów odpowiedzialnych za gospodarkę dopaminową. 
W mózgu istnieje co najmniej pięć różnych rodzajów dopaminy i pięć jej 
receptorów(D1-D5), które są kodowane przez inne geny. Szczególne znaczenie 
wydaje się mieć DRD4, który jako zmutowany gen został znaleziony u 30% 
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zdrowych osób i aż u 50-60% osób z ADHD.
27

 Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, 
który odpowiada za regulację funkcji ruchowych, procesy motywacyjne,  
uczenie się, zapamiętywania, kontrolę czynności emocjonalnych i zachowania 
nagradzające. Sagvolden, Johansen, Aase i Russell

28
 zaproponowali Dynamiczny 

Neurorozwojowy Model ADHD, który ukazuje związek podtypów ADHD  
z nieprawidłowym wydzielaniem dopaminy na różnych poziomach układu 
nerwowego. Niska aktywność dopaminy w układzie limbicznym powoduje 
zakłócenia wrażliwości na wzmocnienia i nieprawidłowe wygaszanie wcześniej 
karanych zachowań, co może powodować wzrost nadruchliwości w sytuacjach 
nowych, impulsywność, nieuwagę oraz problemy z hamowaniem reakcji. Na 
poziomie korowym nieprawidłowości w poziomie dopaminy wywołują zaburzenia 
koncentracji uwagi, trudności z procesem planowania i zakłócenia funkcji 
wykonawczych. Natomiast niski poziom dopaminy w prążkowiu odpowiedzialny jest 
za słabą kontrolę funkcji motorycznych, zaburzenia pamięci i uczenie się. 

Dzięki metodom neuroobrazowania struktury i czynności mózgu coraz więcej 
wiemy o właściwościach budowy mózgowia i jego funkcjonowaniu u osób z ADHD. 
Oceniając ogólną wielkość mózgu, stwierdzono jego zmniejszenie wraz  
z móżdżkiem o 3-4%.

29
 Uwaga badaczy szczególnie jest skupiona na budowie 

móżdżku w ADHD, którego funkcjonowanie związane jest z poziomem funkcji 
wykonawczych, szybkością i efektywnością funkcji ruchowych. Metody 
neuroobrazowania pozwoliły również na stwierdzenie, że metabolizm glukozy  
jest u mężczyzn z ADHD o 6%, a u nadpobudliwych kobiet o 12% niższy niż  
w porównawczej grupie kontrolnej.

30
 W tym nurcie badań zwrócono również uwagę 

na obniżoną aktywność płatów skroniowych, które są związane z procesami uwagi 
i odpowiadają za funkcje językowe.

31
  

W obszarze nauk medycznych dosyć często spotyka się współwystępowanie 
chorób somatycznych. W przypadku zaburzeń psychicznych ich 
współwystępowanie budzi więcej kontrowersji z powodu opisowego, teoretycznego 
i niehierarchicznego podejścia do problemów zdrowia psychicznego. Z powodu 
niepewnej i często nieustalonej etiologii oraz patogenezy zaburzeń psychicznych  
a także ich polietiologii uważa się, że nie można mówić o rzeczywistym 
współistnieniu chorób, ale tylko o koncepcji, która pozwala na pełniejszy opis 
problemów natury psychicznej, dotykających człowieka w konkretnym okresie.

32
 

Jak podaje Attwood
33

 zespół Aspergera może nawet współwystępować nawet  
z trzema innymi zaburzeniami, o różnym stopniu nasilenia. Mogą to być: zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Tourette’a oraz zaburzenia obsesyjno-
kompulsyjne. 
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Poniżej chciałabym przedstawić przypadek dziewczynki, u której 
zdiagnozowano w wieku 11 lat zespół Aspergera z cechami nadpobudliwości 
psychoruchowej. Wczesny rozwój dziewczynki (Kamili) nie budził zastrzeżeń.  
W wieku 12 miesięcy zaczęła samodzielnie chodzić, pierwsze słowa pojawiły się  
w 10 miesiącu życia a pierwsze zdania w wieku 16 miesięcy. Kamila w dzieciństwie 
dużo chorowała, od 6 miesiąca życia przyjmowała leki przeciwuczuleniowe  
a potem okresowo leki przeciwastmatyczne. Kolejne pobyty w miejscowościach 
sanatoryjnych przyniosły złagodzenie objawów chorobowych. Dziewczynka 
zaczęła uczęszczać do przedszkola w wieku dwu i pół lat do kameralnego 
przedszkola. Chodziła tam chętnie i miała tam jedną przyjaciółkę. W okresie 
przeprowadzki do nowego domu rodzice zaobserwowali u córki bardzo dużą 
fascynację grzybami. Dziewczynka bardzo szybko opanowała wszystkie nazwy 
grzybów w atlasie i codziennie do niego zaglądała. Rodzice nie widzieli w tym nic 
niepokojącego tym bardzie, że najlepsza koleżanka Kamili w tym samym okresie 
(wieku czterech i pół lat) przechodziła fascynację ptakami. Pół roku później 
wychowawczyni w grupie zwróciła uwagę matce, że Kamila nie reaguje na 
polecenia kierowane do grupy a tylko na komunikaty indywidualne w kontakcie 
twarzą w twarz. Zasugerowała aby zbadać słuch dziewczynki. Wykonane badanie 
wskazało, że słuch Kamili pozostaje w normie. Kiedy dziewczynka miała 5 i pół lat 
kardiolog zwrócił uwagę na jej cechy nadpobudliwości psychoruchowej. U matki 
również w tym czasie narastało zmęczenie takimi zachowaniami dziewczynki jak 
nadmierna płaczliwość, złoszczenie się i ruchliwość. W wieku 6 lat dziewczynkę 
zbadał psychiatra. Zalecone przez niego badanie EEG wskazało na cechy 
niedojrzałości układu nerwowego oraz nieprawidłowe wyładowania w jednym  
z płatów Dziewczynka przeszła kilkumiesięczną kurację lekiem Tegretol a końcowa 
diagnoza brzmiała-cechy nadpobudliwości psychoruchowej. Naukę w zerówce 
Kamila rozpoczęła w kameralnej szkole (taka była sugestia wychowawcy  
w przedszkolu).W klasie zerowej uwagę wychowawcy zwrócił brak wykształconej  
u Kamili umiejętności biegania (dziadek dziewczynki jej późniejszy styl biegania 
określał – „jakby każda część ciała biegła w inną stronę”). Przeprowadzony  
w klasie zerowej Test Ryzyka Dysleksji autorstwa Marty Bogdanowicz wskazał  
u Kamili pogranicze ryzyka dysleksji. W pierwszej klasie Kamila uczęszczał  
na zajęcia logopedyczne oraz terapię pedagogiczną. W drugiej klasie dziewczynka 
czytała sylabami, utrzymywało się pismo zwierciadlane i miała problemy  
z koncentracja uwagi. Skierowano ją na badania do poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Tam oceniono,iż jej sprawność intelektualna kształtuje się  
na poziomie wyższym niż przeciętna a rozwój poznawczy przebiega 
nieharmonijnie, z przewagą sfery werbalnej nad sferą praktyczną. Podczas 
badania zaobserwowano u dziewczynki niepokój psychoruchowy, problemy  
z koncentracją uwagi oraz nadaktywność werbalną i impulsywność. Dziewczynka 
w trzeciej i czwartej klasie uczęszczała na zajęcia terapeutyczne oraz dodatkowe, 
takie m.in., jak jazda konna, tenis. W klasie miała jedną serdeczną przyjaciółkę. 
Jednakże ze strony innych dzieci była często narażona na żarty i szyderstwa. 
Wychowawca oceniał ją jako pogodną, miłą i kulturalną uczennicę, stojącą w cieniu 
swoich rówieśników i będącą od nich mniej dojrzałą emocjonalnie. Zwracał uwagę 
na występujące u Kamili problemy z koncentracją uwagi, co powodowało między 
innymi nie zapisywanie pracy domowej. W piątej klasie dziewczynka przeszła 
ponowne badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tam stwierdzono,  
iż sprawność intelektualna kształtuje się w granicach normy. Zauważono tendencję 
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do działań pochopnych oraz objawy niepokoju psychoruchowego. Z powodu 
bardzo poważnych problemów z koncentracją uwagi zasugerowano matce 
konsultację psychiatryczną. Badania w Poradni wskazały ponadto na prawidłowe 
funkcjonowanie analizatora słuchowego i wzrokowego oraz odpowiednią do wieku 
technikę czytania. W trakcie kilku wizyt psychiatra dziecięcy postawił u Kamili 
diagnozę zespołu Aspergera z cechami nadpobudliwości psychoruchowej. 
Dziewczynka zaczęła uczęszczać na grupowe zajęcia terapeutyczne, gdzie po 
dłuższej obserwacji terapeuta wykluczył u niej zespół Aspergera. Takiego zdania 
jest również mama dziewczynki oraz jej znajomi, którzy podobnie jak ona 
dysponują gruntowną wiedzą psychologiczno-pedagogiczną. 

Osoby z zespołem Aspergera mówią pozornie normalnie, monologują zamiast 
prowadzić rozmowę oraz nie rozumieją żartów i przenośni.U Kamili terapeuta 
zaobserwował bardzo duże poczucie humoru, co podsunęło mu myśl,że zespół 
Aspergera w jej przypadku będzie chyba błędną diagnozą. Jak podaje Attwood

34
 

dzieci z zespołem Aspergera charakteryzują się prawidłową artykulacja a nawet  
jej nadmierną precyzją. Taka sytuacja nie wystąpiła w przypadku Kamili, bowiem 
do dnia dzisiejszego dziewczynka uczęszcza na zajęcia logopedyczne z powodu 
przetrwałej wady wymowy (mimo wielu lat systematycznych oddziaływań w tym 
zakresie). Jak podaję Czaplewska i Kaczorowska-Bray

35
 wiele dzieci z ADHD ma 

kłopoty z artykulacją, które mogą polegać na długo trwających substytucjach, 
kontaminacjach lub też upraszczaniu grup spółgłoskowych. Osoby z ADHD mają 
także problemy ze stworzeniem samej sytuacji komunikacyjnej ponieważ ich 
zaburzenia koncentracji uwagi utrudniają nawiązanie i utrzymanie, tak istotnego 
dla porozumienia z drugim człowiekiem, kontaktu wzrokowego.

36
 Obok mowy 

kolejną objawów zespołu Aspergera są zaburzenia kontaktów społecznych, 
przejawiających się brakiem kontaktu wzrokowego, brakiem chęci do dzielenia  
się spostrzeżeniami z innymi ludźmi unikaniem lub brakiem potrzeby kontaktów  
z otoczeniem. Rozpatrując ta grupę objawów pod kątem prezentowanych postaw  
u Kamili to należy tutaj podkreślić bardzo duże jej dążenie do kontaktów 
towarzyskich i nawiązywania nowych znajomości. Dziewczynka ma jedną 
przyjaciółkę w klasie w tym samym co ona wieku oraz dwie młodsze koleżanki  
z sąsiedztwa. Kamila zawsze jednak preferowała zabawy z młodszymi dziećmi, 
może dlatego, że przez rówieśników była często odrzucana. Badania Lipowskiej

37
 

ukazują zwiększona potrzebę kontaktów społecznych u dzieci nadpobudliwych 
psychoruchowo, uwarunkowaną temperamentalnie. Jednakże zmniejszona 
zdolność do przestrzegania zasad w grupie, impulsywne, nieprzemyślane 
wypowiedzi powodują często, że dzieci z ADHD są społecznie izolowane i czują 
się samotne. Ocenia się, że przynajmniej 50% dzieci z ADHD w wieku szkolnym 
ma złe lub szczątkowe relacje z rówieśnikami lub jest odrzucana przez grupę 
rówieśników.

38
 Utrzymywanie kontaktów interepersonalnych przez dzieci z ADHD 

jest również utrudnione przez gorszą, niż w grupie rówieśniczej, rozpoznawanie 
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wyrazu emocjonalnego twarzy.
39

 Również dzieci z zespołem Apsergera mogą 
nawiązywać przyjaźnie, wybierając młodsze od siebie dzieci lub osoby dorosłe.  
To sprawia, że trudniej jest rozpoznać kryterium diagnozy zespołu Aspergera, czyli 
brak umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami. Attwood

40
 przypuszcza,  

ze w przypadku dziewcząt jest to raczej różnica jakościowa, a nie całkowity  
jej brak. Problem z rozumieniem sytuacji społecznych może pojawić się, kiedy 
przyjaciółka i mentorka opuści szkołę. Rodzice dzieci z zespołem Aspergera często 
się skarżą, że ich dzieci nie okazują im uczuć, nie przytulają się. W przypadku 
Kamili sytuacja jest wręcz przeciwna – dziewczynka bardzo lubi i często przytula 
się mamy, mówi o swych uczuciach, do niedawna dedykowała jej także swoje 
prace plastyczne. Ta serdeczność w kontaktach interpersonalnych, towarzyskość, 
specyficzne problemy z mową, bardzo duże poczucie humoru dziewczynki, a także 
brak stereotypowych zainteresowań, na tym etapie rozwoju zdają się podważać 
diagnozę o zespole Aspergera z cechami nadpobudliwości psychoruchowej ale 
raczej wskazywać tylko na zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przypadek 
Kamili ukazuje trudności diagnostyczne w przypadku zespołu Aspergera z cechami 
nadpobudliwości psychoruchowej. Ukazuje on też wagę diagnozy uczestniczącej  
w procesie diagnostycznym, który w opisanym przypadku pozwolił na 
zweryfikowanie pierwotnej diagnozy, postawionej przez psychiatrę. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały osiowe kryteria diagnostyczne i przejawy 

zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)oraz syndromu Aspergera. 
Zaprezentowano również etiologię i patomechanizm tych zaburzeń. Następnie 
ukazano przypadek 12-letniej dziewczynki, u której rozpoznano zespół Aspergera  
z cechami nadpobudliwości psychoruchowej Przedstawiono wczesny rozwój 
dziewczynki i jej obecne funkcjonowanie w kontekście diagnozy różnicowej. 
Zaakcentowano wagę diagnozy, która uczestniczy w procesie terapeutycznym.  

 
Summary 
In the article was presented axial diagnostic criteria and symptoms of attention 

deficit hiperactivity dis order (ADHD) and Asperger’s syndrome. In this article were 
demostrated also etiology and pathomechanism this disorders. Next was shown 
case of 12-yers old girl, at which was diagnosed ADHD and Asperger’s 
syndrome.Her early development and her current functioning was presented  
in context of differentia diagnosis. It was accented a significance of diagnosis 
which is participating in therapeutical process. 
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Konrad PAŁKA 
 

ZAGROŻENIA URAZAMI U OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG 
OFEROWANYCH PRZEZ KLUBY FITNESS 

 
 

Wstęp 
Rekreacja ruchowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form 

aktywności uwzględniając całość populacji ludzkiej. W literaturze określana jest 
mianem fenomenu XXI wieku. Pomimo takiego stanu rzeczy, w społeczeństwie 
dominuje niewiedza na temat profilaktyki urazów oraz zagrożeń zdrowotnych 
wynikających z uprawiania sportu. Jak wiadomo każdy przejaw aktywności 
ruchowej może doprowadzić do powstania urazu, dlatego też fizjoterapeuci  
i lekarze coraz częściej spotykają się z kontuzjami sportowymi w codziennej 
praktyce. Obecnie urazy powstałe podczas aktywności sportowej, to ok. 10% 
wszystkich odnotowywanych wypadków. Omawiając urazy należy zwrócić uwagę 
na etiologię ich powstawania, wyróżniamy tu czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.  
W pierwszej grupie znajdują się: stany przemęczenia organizmu spowodowane 
krótkim okresem restytucji po intensywnym treningu, zbyt szybki powrót do 
aktywności po doznanej kontuzji, nieodpowiednio dobrana rozgrzewka oraz 
obciążenia treningowe do poziomu wytrenowania jednostki. Do czynników 
zewnętrznych możemy zaliczyć między innym nieodpowiednie przygotowanie 
obiektu, wadliwy sprzęt, a także nieprzepisowe czynności i zagrania przeciwnika.

1
 

Fitness jest jedną z najprężniej rozwijających się w Polsce form spędzania 
czasu wolnego, co wiąże się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa  
tym rodzajem aktywności ruchowej. Następstwem takiego stanu rzeczy, jest 
dynamiczny rozwój klubów fitness, które oferują usługi ukierunkowane na poprawę 
sylwetki, stanu zdrowia, czy samopoczucia osoby trenującej.

2
 Ujemnym aspektem 

tego zjawiska jest fakt, że ma ono charakter masowy. Właściciele ośrodków 
oferujących zajęcia fitness, nastawiają się na jak największą liczbę klubowiczów, 
pomijając przy tym ich indywidualne potrzeby i zdrowotne predyspozycje.  
W konsekwencji doprowadza to do nieświadomego wyboru zajęć przez klienta, 
najczęściej niewskazanych przy jego aktualnym stanie zdrowia.

3
 Bagatelizowanie 

przeciwwskazań do uprawiania danej aktywności ruchowej prowadzi  
w konsekwencji do powstania urazu. Z prawnego punktu widzenia, uszkodzenia 
ciała powstałe podczas wykonywania czynności sportowych należy rozpatrywać  
w kategoriach wypadku sportowego, który jest nieprzewidzianym i nieplanowanym 
zakłóceniem sposobu wykonania ruchu zamierzonego. Określenie urazu dotyczy 
uszkodzenie ustroju w wyniku oddziaływania energii zewnętrznej, a także 
zakłócenie okresu adaptacji zawodnika, podczas wzrostu nakładanych na niego 
obciążeń. Następstwem urazu są mniej lub bardziej rozległe uszkodzenia ciała.  
W podziale konsekwencji urazu sportowego wyróżniamy obrażenia typowe  
i przypadkowe oraz ostre i przewlekłe.

4 
Obrażenie charakterystyczne dla jednej lub 

                                                           
1
 Z. Śliwiński i wsp., Najczęściej występujące urazy u dzieci i młodzieży uprawiającej różne dyscypliny 
sportowe”, 2009; 5(6); Vol. 25, s. 319-328 

2
 M. Ostrowska, J. Migasiewicz, E. Bolach, Urazy i przeciążenia w lekkoatletycznych konkurencjach 
rzutnych osób niepełnosprawnych”. Wrocław 2012, nr 39, s. 96-102  

3
 A. Sikora, A. Celmer, Wiedza praktyczna kobiet podejmujących aktywność w klubie fitness. Wrocław 
2012, nr 38, s. 9-15 

4
 Z. Bujak, Urazowość w sportach walki na przykładzie taekwon-do”. Warszawa 2008, s. 118-132 

 



256 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

grupy konkurencji sportowych, to obrażenia typowe.
5
 Natomiast przypadkowe 

odnoszą się do sportu w ogóle i nie są charakterystyczne dla żadnej z dyscyplin 
sportowych. 

 
Cel pracy: 
Celem pracy jest przybliżenie problemu urazowości u osób korzystających  

z usług oferowanych przez kluby fitness. 
 
Pytania badawcze: 
1. Jaka jest częstość powstawania urazów u osób korzystających z usług 

klubów fitness? 
2. Czy u klubowiczów występują jakieś obrażenia typowe? 
3. Jaka forma ruchu jest bardziej urazogenna? 
4. Jakie są najczęstsze okoliczności powstania urazów? 

 
Materiał i metoda badań: 
Materiał badawczy stanowią klubowicze Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 

„Top Fitness” we Wrocławiu. Badania przeprowadzone zostały w okresie od 
grudnia do lutego 2013-2014 roku. Objęto nimi 114 osób uczęszczających 
regularnie do klubu fitness. W badaniach uczestniczyło 80 kobiet oraz 34 
mężczyzn w wieku od 18-51 lat, przy średniej wieku wynoszącej 27,3 lat. 

 
Narzędziem badawczym w niniejszej pracy była ankieta, zawierająca dane 

osobowe uczestnika (wiek, płeć) oraz 9 pytań odnoszących się do tematu pracy. 
Kwestionariusz zawierał wyłącznie pytania otwarte. 

Ankieta składała się z pytań odnoszących się do:
6
 

I. Uprawianej aktywności ruchowej: 
1. Jaki rodzaj aktywności ruchowej preferujesz? 
2. Jak długo uprawiasz tą aktywność ruchową? 
3. Jak często trenujesz? 
4. Czy uprawisz dodatkowo inne formy rekreacji ruchowej? 

II. Rodzaj, lokalizacja oraz okoliczności wystąpienia kontuzji: 
5. Jakich doznałeś/aś urazów/kontuzji związanych z uprawianiem 

preferowanej przez Ciebie formy aktywności ruchowej? 
6. W jakich okolicach ciała do znałeś/aś kontuzji/urazu? 
7. Po jakim czasie od rozpoczęcia uprawiania tej formy aktywności 

nastąpił uraz/kontuzja? 
8. W jakich okolicznościach powstał uraz/kontuzja? 
9. Czy wystąpiły wcześniej jakieś niepokojące objawy związane  

z doznaniem tej kontuzji/urazu? 
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Wyniki i ich omówienie: 
Z analizy pierwszego pytania wynika, że aż 66% ankietowanych uczęszcza na 

zajęcia fitness, natomiast 34 % preferuje trening siłowy. W grupie mężczyzn, tylko 
dwie osoby zdeklarowały uczestnictwo w zajęciach fitness, natomiast wśród kobiet 
aż 23% korzysta dodatkowo z siłowni. Wśród badanych którzy zadeklarowali jako 
preferowaną aktywność trening siłowy, aż 72% z nich korzysta dodatkowo z bieżni. 
Natomiast najchętniej wybieranymi przez kobiety zajęciami jest Zumba, tylko 34% 
ankietowanych nie zadeklarowało udziału w tego rodzaju formie ruchu. 
Badając odpowiedź na drugie pytanie zaobserwowano, że największa liczba osób 
korzystających z usług fitness klubów trenuje od 2 do 4 lat (Ryc. nr 1). 

 

Rycina nr 1: Staż treningowy (lata) osób uczestniczących w badaniu. 

 

Największa liczba osób uczestnicząca w kwestionariuszu zadeklarowała, że 
trenuje 3-4 razy w tygodniu (Ryc. nr 2).  

 

Rycina nr 2: Ilość treningów w cyklu tygodniowym. 
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Inne formy ruchu preferowane przez badanych to głównie biegi, jazda na 
rowerze oraz pływanie. 

Z odpowiedzi udzielonych na pytanie 5 (Jakich doznałeś/aś urazów/kontuzji 
związanych z uprawianiem preferowanej przez Ciebie formy aktywności 
ruchowej?) wynika, że aż 71% badanych nie doznała urazu związanego  
z treningiem w klubie fitness. Wśród 29 % osób, które doznały urazu, były to 
głównie skręcenia i zwichnięcia stawów, naderwania mięśni, bóle stawów oraz 
uszkodzenia kompleksu barkowego (Ryc. nr 3). 

 

Rycina nr 3: Rodzaj doznanego urazu. 

 

 

Najbardziej urazogenną okolicą ciała u osób korzystających z zajęć fitness są 
stawy kolanowe oraz skokowe, natomiast u badanych preferujących trening siłowy 
jest to kompleks barkowy oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa (Ryc. nr 4). 

 

Rycina nr 4: Okolica doznanego urazu 
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Wszystkie zdeklarowane urazy powstały podczas wykonywania ćwiczeń.  
U osób uczęszczających na zajęcia fitness były to głównie urazy stawów 
kolanowych spowodowane prawdopodobnie nagłym skręceniem tułowia przy 
zgiętym kolanie i ustalonej pozycji stopy.

7
 Część urazów zainicjowana była także 

zbyt mocnym wyprostem stawu przy jednoczesnym napięciu mięśni kończyny 
dolnej, u jednej z badanych uszkodzenie kolana spowodowane było upadkiem, 
będącym następstwem utraty równowagi. Kolejnym co do częstości występowania 
są urazy stawów skokowych powstałe głównie podczas naskoku ze stopą 
ustawioną w kierunku supinacji. U czterech ankietowanych doszło także do 
złamania zmęczeniowego kości piszczelowej. W grupie mężczyzn uprawiających 
sporty siłowe przeważały uszkodzenia kompleksu barkowego spowodowane zbyt 
intensywnym, objętościowym treningiem siłowym oraz krótkim okresem 
odpoczynku. U badanych z urazami okolicy barku dominowały naderwania mięśni 
nadgrzebieniowych, piersiowych większych, bóle stawów ramiennych oraz 
chroniczne przeciążenie. Wyżej omówione przypadłości dotyczyły tylko i wyłącznie 
mężczyzn uprawiających wyczynowo wyciskanie sztangi leżąc, u pozostałych 
ankietowanych nie doszło do uszkodzeń okolicy barku. Uraz odcinka lędźwiowego 
wstąpił u 2 osób, był wywołany nieprawidłową techniką wykonywania ruchu, 
podczas podnoszenia ciężaru z podłoża. Sugestie ankietowanych dotyczące 
możliwej przyczyny powstania uszkodzenia ciała, dotyczyły także braku 
rozgrzewki, zbyt intensywnego treningu oraz doboru nieodpowiedniego obuwia do 
rodzaju uprawianej aktywności. 

U większości badanych osób (33,34%) doszło do uszkodzenia tkanek  
w pierwszym roku uczęszczania do klubu fitness. U 26, 67% osób uraz nastąpił 
między pierwszym, a drugim oraz powyżej czwartego roku treningów. Najmniej 
urazogenny (13,34%) okazał się okres od drugiego do czwartego roku uprawiania 
rekreacji ruchowej.  

Z analizy pytania 9 wynika, że większość powstałych urazów nie była 
poprzedzona żadnymi niepokojącymi objawami. U 25% badanych wystąpił ból 
okolicy, w której w późniejszym okresie doszło do uszkodzenia tkanek miękkich 
(Ryc. nr 5).  

 

Rycina nr 5: Objawy poprzedzające uraz. 

                                                           
7 

A. Czamara, W. Tomaszewski, Kryteria powrotu do treningu Sportowego pacjentów po rekonstrukcji 

więzadła Krzyżowego przedniego (ACLR). Wrocław 2011; 1(4); Vol. 27, s 19-31 

75% 

25% 

Objawy poprzedzające uraz Brak Objawy poprzedzające uraz Ból 
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Wnioski: 
1. Urazu doznało 29% osób korzystających z usług klubów fitness, z czego 

ponad 33 % z nich powstało w pierwszym roku treningów. 
2. W grupie badanych nie występowały obrażenia typowe. Najczęstszymi 

urazami u osób uczęszczających na zajęcia fitness były uszkodzenia 
tkanek miękkich okolicy stawów kolanowych, natomiast u ankietowanych 
korzystających z siłowni, kontuzje kompleksu barkowego.  

3. Z przeprowadzonych badań wynika, że bardziej urazogenną formą są 
zajęcia fitness, ze względu na większą dynamikę ruchu. Trening siłowy 
uprawiany rekreacyjnie, przy zachowaniu prawidłowej techniki 
poszczególnych ćwiczeń nie przyczynia się do powstawania urazów.  

 
Streszczenie 
Wstęp: Rekreacja ruchowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form 

aktywności uwzględniając całość populacji ludzkiej. W literaturze określana jest 
mianem fenomenu XXI wieku. Pomimo takiego stanu rzeczy, w społeczeństwie 
dominuje niewiedza na temat profilaktyki urazów oraz zagrożeń zdrowotnych 
wynikających z uprawiania sportu. Celem pracy jest przybliżenie problemu 
urazowości u osób korzystających z usług oferowanych przez kluby fitness. 

Materiał i metody: Materiał badawczy stanowią klubowicze Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego „Top Fitness” we Wrocławiu. Badania przeprowadzone 
zostały w okresie od grudnia do lutego 2013-2014 roku. Objęto nimi 114 osób 
uczęszczających regularnie do klubu fitness. W badaniach uczestniczyło 80 kobiet 
w oraz 34 mężczyzn w wieku od 18-51 lat, przy średniej wieku wynoszącej 27,3 lat. 

Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, aż 71% osób nie doznała urazu 
związanego z treningiem w klubie fitness. Wśród 29 % klubowiczów, którzy doznali 
urazu, były to głównie skręcenia i zwichnięcia stawów, naderwania mięśni, bóle 
stawów oraz uszkodzenia kompleksu barkowego. Najbardziej urazogenną okolicą 
ciała u osób korzystających z zajęć fitness są stawy kolanowe oraz skokowe, 
natomiast u badanych preferujących trening siłowy jest to kompleks barkowy oraz 
odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 

Wnioski: Urazu doznało 29% osób korzystających z usług klubów fitness,  
z czego ponad 33 % z nich powstało w pierwszym roku treningów. Najczęstszymi 
urazami u osób uczęszczających na zajęcia fitness były uszkodzenia tkanek 
miękkich okolicy stawów kolanowych, natomiast u ankietowanych korzystających  
z siłowni, kontuzje kompleksu barkowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
bardziej urazogenną formą są zajęcia fitness, ze względu na większą dynamikę 
ruchu. Trening siłowy uprawiany rekreacyjnie, przy zachowaniu prawidłowej 
techniki poszczególnych ćwiczeń nie przyczynia się do powstawania urazów.  

 
Summary 
Background: physical recreation is one of the most common forms of activity 

taking into account the whole human population. In the literature this is called the 
phenomenon of the twenty-first century. Despite this state of affairs, in a society 
dominated by ignorance about the prevention of injuries and health hazards 
resulting from sports. Aim of this study is to present the problem of traumas in 
people using the services offered by health clubs. 
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Material and Methods: The study material are clubbers Sports and Recreation 
Centre "Top Fitness" in Wroclaw. Tests were conducted in the period from 
December to February 2013-2014 year. The study involved 114 people who attend 
regularly to the fitness club. The study involved 80 women and 34 men aged 18-51 
years, with an average age of 27.3 years. 

Results: The study shows, as many as 71% of people did not suffer trauma 
associated with a workout in the fitness club. Among the 29% of club members 
who have suffered trauma, were mainly sprains and sprains, torn muscles, joint 
pain and damage to the shoulder complex. The most vulnerable to injuries 
surroundings of the body in people enjoying fitness classes are knees and hocks, 
whereas those who prefer strength training is a complex shoulder and lumbar 
spine. 

Conclusions: Trauma experienced 29% of people using the services of fitness 
clubs, with over 33% of them were in the first year of training. The most common 
injuries in people attending fitness classes were soft tissue damage around the 
knee, while in the respondents use the gym, injuries of the shoulder complex. The 
study shows that the more harmful form of exercise is a fitness, due to the more 
dynamic movement.. Strength training practiced recreationally, while maintaining 
proper technique for each exercise does not contribute to the formation injuries. 
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Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 
 
REALIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PODCZAS KURSÓW 

PRAWA JAZDY, WŚRÓD OSÓB EGZAMINOWANYCH W WOJEWÓDZKIM 
OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY 

 
 

Wstęp 
Tematyka dotycząca pierwszej pomocy jest częścią kursu prawa jazdy. 

Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku (Dz. U. 
2005 r., Nr 217, poz. 1834). Wymagania dotyczące wykształcenia i innych 
warunków, jakie muszą spełnić osoby prowadzące takie zajęcia reguluje Ustawa  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku (Dz. U. 06.191.1410). 
Nasze badania prowadzone były blisko 3 lata od wprowadzenia przytaczanych 
wyżej zmian, pomimo tego od kandydatów na kierowców docierały do nas 
informacje, że nie wszystkie szkoły jazdy realizują ten obowiązek ustawowy. 
Postanowiliśmy podjąć ten temat i sprawdzić jak kształtuje się to w rzeczywistości. 

 
Cel pracy 
Oszacowanie odsetka kandydatów na kierowców nie mających dostępu do 

obowiązkowych zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas kursu na prawo jazdy, 
wśród osób egzaminowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 
(WORD) w Bydgoszczy w 2008 roku. 

 
Materiał i metoda 
Grupą badaną byli kandydaci na kierowców, podchodzący do egzaminu na 

prawo jazdy w WORD w Bydgoszczy w roku 2008. 
Jako metodę badawczą wykorzystano sondaż diagnostyczny własnego 

autorstwa. 
Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgodę dyrektora WORD na ich 

przeprowadzenie. Ankietę przeprowadzano w sali egzaminacyjnej, tuż po 
zakończeniu przez kandydatów na kierowców części teoretycznej egzaminu na 
prawo jazdy. W celu doboru uczestników badania stosowano losowanie grupowe. 
Badanie było prowadzone na przestrzeni 3 miesięcy, każdego miesiąca losowano 
4 grupy z planu egzaminowania zamieszczanego przez ośrodek wśród których 
przeprowadzono ankietę. Wszyscy ankietowani wyrazili zgodę na udział  
w badaniu. Grupa badana liczyła 166 osób. 

 
Wyniki i ich omówienie 
W badanej grupie najmłodsza osoba miała 17 lat, najstarsza 50. Średnia 

arytmetyczna wieku wynosiła 23,58 lat, mediana 21 a moda 18 lat. Przedziały 
wiekowe ankietowanych zamieszczono w tabeli nr 1 (Rys.1). Ankietę wypełniło 105 
(63,3%) kobiet i 61 (36,7%) mężczyzn (Tab. 2, Rys. 2). 
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Na pytanie czy podczas kursu prawa jazdy odbywały się zajęcia z zakresu 
pierwszej pomocy 92 (55,4%) osób odpowiedziało tak, 74 (44,6%) odpowiedziało 
nie (Tab. 3, Ryc. 3). Pytano również o realizację ćwiczeń z zakresu pierwszej 
pomocy z wykorzystaniem fantomu do nauki resuscytacji. W 68 (41%) 
przypadkach zajęcia były prowadzone w formie praktycznej z użyciem takiego 
sprzętu. W 98 (59%) przypadkach osoby ankietowane twierdziły, że w trakcie 
szkolenia nie miały możliwości udziału w ćwiczeniach z użyciem fantomu (Tab. 4, 
Ryc. 4). Biorąc pod uwagę fakt, iż pełne szkolenie z pierwszej pomocy dla 
przyszłych kierowców musi zawierać część praktyczną ćwiczeń na fantomie, 
można stwierdzić, że w 68 (41%) przypadkach szkolenie było zgodne z wymogami 
prawa. 

 
Wnioski: 
5. Blisko połowa ankietowanych (44,6%) nie brała udziału w zajęciach  

z zakresu pierwszej pomocy w trakcie kursu prawa jazdy pomimo 
ustawowego obowiązku ich realizacji. 

6. 59% ankietowanych nie miało realizowanych zajęć z zakresu pierwszej 
pomocy w formie praktycznej, co jest niezgodne z aktualnymi przepisami 
prawnymi, które nakładają obowiązek realizacji co najmniej 4 godzin 
szkolenia z pierwszej pomocy, w tym 2 godzin ćwiczeń z użyciem fantomu. 

7. Możliwość podejścia do egzaminu na prawo jazdy mają tylko osoby, które 
odbyły wszystkie bloki tematyczne przewidziane na kursie. Realizacja 
zagadnień jest potwierdzana przez szkoły jazdy w dokumentacji każdego 
kursanta. Wysoki odsetek ankietowanych podchodzących do egzaminu, 
pomimo deklarowanego przez nich braku zajęć z zakresu pierwszej 
pomocy na kursie prawa jazdy, może świadczyć albo o braku kontroli nad 
dokumentacją w ośrodkach szkolenia kierowców, albo o wypełnianiu jej 
niezgodnie z prawdą. 

8. Ze względu na zaskakujące wyniki autorzy badania postanowili  
je kontynuować za pośrednictwem sieci Internet, aby dotrzeć do jak 
największej grupy osób z terenu całego kraju. Elektroniczny formularz  
do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej 
www.uratuj.com.pl/badania-naukowe/ 

 
Tabele i rysunki: 
 

Tabela nr 1: Przedziały wiekowe osób ankietowanych. 
 

  

Przedział wiekowy Częstość Procent 

<= 18 48 28,9 

19-23 61 36,7 

24- 28 26 15,7 

29-33 11 6,6 

34- 38 8 4,8 

39-43 7 4,2 
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Rysunek nr 1: Przedziały wiekowe osób ankietowanych. 
 

Tabela nr 2: Płeć ankietowanych. 
 

Płeć Częstość Procent 

Kobiety 105 63,3 

Mężczyźni 61 36,7 

Ogółem 166 100 

 
Rysunek nr 2: Płeć ankietowanych 

 

Przedział wiekowy Częstość Procent 

44-48 2 1,2 

49 i powyżej 2 1,2 

Brak odpowiedzi 1 0,6 

Ogółem 166 100 
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Tabela nr 3: Czy na kursie prawa jazdy były realizowane zajęcia z zakresu pierwszej 

pomocy? 
 

Odpowiedź Częstość Procent 

Nie 74 44,6 

Tak 92 55,4 

Ogółem 166 100 

 
Rysunek nr 3: Czy na kursie prawa jazdy były realizowane zajęcia z zakresu 

pierwszej pomocy? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela nr 4: Czy w ramach szkolenia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy 

ćwiczyli Państwo na fantomie do nauki resuscytacji? 
 

Odpowiedź Częstość Procent 

Nie 98 59 

Tak 68 41 

Ogółem 166 100 

 

Rysunek nr 4: Czy w ramach szkolenia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy 

ćwiczyli Państwo na fantomie do nauki resuscytacji? 
 



267 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Streszczenie 
Praca miała na celu oszacowanie odsetka kandydatów na kierowców nie 

mających dostępu do obowiązkowych zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas 
kursu na prawo jazdy. Badanie przeprowadzono w Wojewódzkim Ośrodku  
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Udział w badaniu wzięło 166 osób. 44,6% 
ankietowanych nie brała udziału w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy w trakcie 
kursu prawa jazdy. 

 
Summary 
The study aimed to estimate the proportion of candidates for drivers who have 

no accessto mandatory classes on first aid during the course of driving. The study 
was conductedat the Regional Road Traffic Centre in Bydgoszcz. Participation  
in the study included 166 people. 44,6% of respondents did not participate in the 
activities of first aid during the course of the license. 
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Bogdan ŚLUSARZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
Aleksandra MITELA-GRZYBEK 

 
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ PERSPEKTYWY 
FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
 

Wstęp 
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako stan pełnego 

fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, umożliwiający 
człowiekowi prowadzenie produktywnego, sensownego i twórczego życia w sferze 
społecznej i ekonomicznej, a także zdolność do odgrywania ról społecznych, 
adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.

1
 

Zapewnienie dobrego stanu zdrowia jest najważniejszym wyzwaniem dla 
obywateli europejskich. Osiągnięcie wyższego poziomu ochrony zdrowia to zatem 
jeden z ważniejszych celów Unii Europejskiej (UE) w ramach wszystkich 
europejskich polityk i działań, zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). W szczególności polityka UE w zakresie zdrowia ma na celu 
poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom oraz zagrożeniom 
zdrowotnym (w tym związanym ze stylem życia obywateli europejskich), a także 
zwalczanie poważnych plag zdrowotnych poprzez promowanie badań. Działania 
Wspólnoty uzupełniają polityki krajowe, a Unia zachęca do współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w dziedzinie zdrowia. W konsekwencji działania UE nie 
określają działań polityki zdrowotnej, ani świadczeń usług zdrowotnych i opieki 
medycznej. Definiowanie krajowych polityk zdrowotnych pozostaje zatem wyłączną 
kompetencją państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że europejska 
polityka zdrowotna obejmuje rozwój wspólnych kompetencji z państwami 
członkowskimi oraz uzupełnianie polityk krajowych.

2
 Rada i Parlament Europejski, 

w konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
mogą wskazać tzw. Środki zachęcające, których celem jest ochrona zdrowia, 
szczególnie odnosi się to do zwalczania epidemii transgranicznych, monitorowania 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania, jak również 
dotyczących walki z nałogami.

3
 

 
Regulacje prawne ochrony zdrowia w Unii Europejskiej 
Unijna polityka w dziedzinie zdrowia funkcjonuje równolegle do polityki na 

poziomie krajowym. Jej zadaniem jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom 
UE dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Najważniejsze cele unijnej 
polityki w dziedzinie zdrowia to:  

– zapobieganie chorobom; 
– promowanie zdrowego trybu życia; 
– dbanie o dobry stan psychiki; 

                                                           
1 

B. Dziadczyk, Modele opieki zdrowotnej. (w:) M. Pierzchalska (red.) Procesy globalizacyjne a myśl 
ekonomiczna Kościoła katolickiego, Wyd WSB. Radom 2006; s. 204 

2
 Komisja Europejska, Pakiet legislacyjny, http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/ 
index_pl.htm 

3 
Traktat o Unii Europejskiej, Lizbona, (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306/83) 
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– ochrona ludności przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia mającymi 
wymiar międzynarodowy; 

– lepszy dostęp do opieki zdrowotnej; 
– rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia i wspieranie edukacji 

zdrowotnej; 
– zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa; 
– wspieranie dynamicznych systemów opieki zdrowotnej i nowych 

technologii; 
– ustanawianie wysokich norm jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do 

narządów i innych substancji pochodzenia ludzkiego; 
– zapewnienie bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych wysokiej jakości. 
Unijna polityka zdrowotna pozwala osiągnąć korzyści skali wynikające  

z połączenia zasobów i pomaga krajom UE w rozwiązywaniu problemów, które 
dotyczą ich wszystkich. Zakres działań UE w dziedzinie polityki zdrowotnej opisany 
jest w artykule 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podstawowa 
zasada mówi, że należy chronić życie ludzkie i uwzględniać je w opracowywaniu 
unijnej polityki i wszelkich działań. Traktat wyraźnie mówi też o tym, że UE  
w pełni szanuje kompetencje poszczególnych państw członkowskich w zakresie 
kształtowania krajowej polityki zdrowia i organizowania oraz świadczenia usług 
opieki zdrowotnej oraz zarządzania powiązanymi zasobami. Unia przede 
wszystkim uzupełnia i wspiera działania realizowane w poszczególnych krajach 
tam, gdzie najlepszym sposobem na osiągnięcie dobrych wyników jest 
koordynacja, współpraca oraz wymiana wiedzy, informacji i najlepszych praktyk. 
UE korzysta też z instrumentów prawnych do uregulowania niektórych obszarów.  

Już w roku 1948 ONZ zwróciła uwagę na prawa człowieka w zakresie zdrowia 
i tak w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znalazł się zapis mówiący o tym,  
iż każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt 
jemu i jego rodzinie, włączając w to m.in. opiekę lekarską (art. 25).

4
 Prawo do 

ochrony zdrowia obywateli zapewnia również Europejska Karta Społeczna Rady 
Europy (art. 11), która wskazuje konieczność wyeliminowania przyczyn chorób, 
wprowadzenia ułatwień w zakresie poradnictwa i oświaty dla poprawy zdrowia  
i rozwijania indywidualnej odpowiedzialności w sprawach zdrowia, zapobiegania 
chorobom epidemicznym, endemicznym i innym.

5
 

W latach 2003-2008 UE realizowała pierwszy program w dziedzinie zdrowia 
publicznego. W celu sprawniejszego zarządzania oraz ustalenia zasad realizacji 
polityki zdrowotnej w 2007 r. Komisja Europejska przyjęła unijną strategię zdrowia 
„Razem dla zdrowia, strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”. Opierała 
się ona na czterech podstawowych zasadach: 

– europejczycy wyznają takie same wartości, jeśli chodzi o zdrowie; 
– zdrowie jest największym dobrem; 
– kwestie zdrowotne trzeba uwzględniać we wszystkich obszarach 

działalności; 

                                                           
4
 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Wyd WSP TWP. Warszawa 2011, s. 15-20 

5 
K. Głąbicka, Socjalny wymiar Europy. Wyd PRad. Radom 2006, s. 49-50 

6
 Biała Księga – Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013, COM 
(2007) 630, Październik 2007 Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela 

7 
K. Głąbicka, Strategie polityki społecznej w Unii Europejskiej. (w:) M. Brewiński, A. Karwacki (red.) 
Strategie w polityce społecznej, Wyd MCPS. Warszawa 2009, s. 25 
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– we wszystkich debatach międzynarodowych dotyczących zdrowia Unia 
musi zdecydowanie bronić swojego stanowiska.

6
 

W strategii określono trzy główne cele, są to: 
– promowanie zdrowia wśród starzejącego się społeczeństwa Europy; 
– ochronę obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia; 
– wspieranie dynamicznych systemów opieki zdrowotnej oraz nowych 

technologii.
7
 

Te zasady i cele wspierają realizację strategii na rzecz inteligentnego  
i trwałego wzrostu gospodarczego „Europa 2020” – właściwie ukierunkowane 
inwestycje w zdrowie stymulują bowiem wydajność, innowacje i zdobywanie 
nowych umiejętności, pomagają niwelować różnice w dostępie do opieki 
zdrowotnej i budują bardziej stabilne systemy opieki zdrowotnej.  

W lutym 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet dotyczący inwestycji 
społecznych na rzecz wzrostu i spójności gospodarczej. Jedna z jego części jest 
poświęcona inwestycjom w dziedzinie zdrowia. Wynika z niej, że zdrowie jest nie 
tylko wartością samą w sobie, lecz również warunkiem dobrobytu. Dokument 
kładzie nacisk na to, że sensowne inwestycje w zrównoważone systemy opieki 
zdrowotnej, inwestycje w zdrowie ludzi, a tym samym w kapitał ludzki, oraz 
inwestycje w wyrównywanie różnic pod względem zdrowia, jakie dotąd istnieją  
w europejskim społeczeństwie, mogą pobudzać wzrost gospodarczy. UE będzie 
wspierać reformy za pośrednictwem procesu znanego jako europejski semestr na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej oraz instrumentów finansowych, którymi 
dysponuje, czyli funduszy strukturalnych i programu w dziedzinie zdrowia.

8
 

 
Programy UE na rzecz ochrony zdrowia 
Unijny program w dziedzinie zdrowia obejmował lata 2008-2013. Celem 

programu była poprawa bezpieczeństwa obywateli w dziedzinie zdrowia, 
promowanie zdrowia oraz tworzenie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na 
temat zdrowia. W programie uczestniczyło 28 państw UE oraz Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia. Łączny budżet programu na lata 2008-2013 wynosił 
321,5 mln euro, z których sfinansowano ponad 120 różnych projektów. Od 2003 
roku z funduszy programu sfinansowano 673 pojedynczych projektów oraz dotacji 
operacyjnych na różne inicjatywy. Na realizację priorytetowych działań  
w dziedzinie zdrowia przeznaczono również środki z innych unijnych zasobów,  
np. funduszy strukturalnych czy ramowych programów badawczo-naukowych. 

Komisja i państwa członkowskie w ramach swych kompetencji zapewniły 
sprawny przebieg programu i stworzyły mechanizmy, pozwalające na realizację 
jego założeń. Zapewniły porównywalność danych i zgodność systemów wymiany 
informacji na temat zdrowia. Współpracowały również z Europejskim Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz z innymi kompetentnymi agencjami  
UE. Komisja i państwa członkowskie zapewniły także ochronę danych osobowych, 
ich poufność i bezpieczeństwo w trakcie wdrażania programu. Z myślą o włączaniu 
kwestii zdrowia do innych polityk wspólnotowych oraz zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia było możliwe organizowanie wspólnych działań  
w ramach innych działań i programów. 

                                                           
 

 

8 
Komisja Europejska: W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE, Komisja Europejska, Dyrekcja 
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Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w latach 2014-2020 jest 
trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej. Ma on na celu wsparcie 
państw członkowskich w podjęciu reform systemów opieki zdrowotnej, które 
uwzględniałyby zachodzące w Europie zmiany demograficzne i społeczne. 
Placówki ochrony zdrowia powinny świadczyć bardziej dostępne i zrównoważone 
usługi oraz wspierać innowacyjne rozwiązania. Program ma także pomóc  
w promocji zdrowego stylu życia oraz przyczynić się do zmniejszenia 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. 

Komisja Europejska zaproponowała, aby budżet programu wyniósł 446 mln 
euro. Środki te mają być przeznaczone na dotacje i zamówienia publiczne, które 
pomogą w odnalezieniu opłacalnych rozwiązań pozwalającym sprostać 
napotykanym problemom oraz usprawnią i uelastycznią system opieki zdrowotnej. 
Unia Europejska proponuje również łączenie zasobów i know-how różnych krajów 
w celu rozwiązywania podobnych problemów, bez naruszania kompetencji rządów 
krajowych w zakresie nadzoru nad systemami opieki zdrowotnej. Beneficjentami 
programu mogą być podmioty prywatne i publiczne, władze krajowe, europejskie 
organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Wypłacane dotacje  
nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych, chyba że są to przypadki 
wyjątkowej użyteczności. W tej sytuacji dotacje mogą obejmować maksymalnie 
80% kosztów kwalifikowanych. Ze środków finansowych przyznanych na realizację 
programu można także pokrywać wydatki związane z przygotowaniami, 
monitorowaniem, kontrolą, audytami i oceną niezbędnymi do zarządzania 
programem.

9
 

W programie zapisane zostały 4 cele szczegółowe: 
- wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej, 

rozwiązywanie problemu niedoboru zasobów zarówno ludzkich, jak  
i finansowych, wdrażanie innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej  
(na przykład wykorzystywanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia), dzielenie 
się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach 
Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu; 

- zwiększenie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej  
dla obywateli europejskich, tworzenie systemów akredytacji i wsparcia  
dla europejskich sieci referencyjnych (umożliwi to na przykład wsparcie 
działań w dziedzinie rzadkich chorób), opracowanie wytycznych 
europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego 
stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych; 

- promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, wymiana między państwami 
członkowskimi najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu 
od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości i specjalne działania  
w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów; 

- ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, 
zwiększenie poziomu gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych 
związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. 

W programie mogą uczestniczyć: 

                                                           
9
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE  
w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020  

10
 http ://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_pl.pdf 
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- wszystkie państwa członkowskie UE; 
- państwa przystępujące do UE, państwa kandydujące oraz potencjalne 

państwa kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej; 
- państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zgodnie 

z warunkami ustalonymi w porozumieniu o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG); 

- państwa sąsiedzkie i państw, do których znajduje zastosowanie europejska 
polityka sąsiedztwa zgodnie z warunkami określonymi w stosownej 
umowie dwu- lub wielostronnej. 

Wkład finansowy Unii może przybierać również formę dotacji lub zamówień 
publicznych na rzecz finansowania działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE  
lub dotacji przyznawanych na finansowanie funkcjonowania podmiotów 
pozarządowych. Dotacje wypłacane przez Unię nie mogą przekroczyć 60% 
kosztów kwalifikowalnych i mogą zostać przyznane legalnie działającym 
organizacjom, takim jak: 

- władze i organy publiczne; 
- instytucje badawcze; 
- instytucje zajmujące się ochroną zdrowia; 
- placówki akademickie; 
- uczelnie wyższe; 
- przedsiębiorstwa.

10
 

 
Regionalne programy i strategie Województwa Lubuskiego 
W lutym 2010 r. Zarząd województwa lubuskiego zatwierdził Lubuską 

Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, której celem była poprawa zdrowia  
i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego, jako czynnika rozwoju 
społeczno - ekonomicznego. Powyższa strategia była zgodna z nadrzędnymi 
dokumentami strategicznymi na poziomie kraju oraz regionu, do których zliczmy, 
Strategię Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013, Narodowy 
Program Zdrowia na lata 2007-2015, Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 
– Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku i Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2007-2013. 

Cele strategiczne Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 to: 
A: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym: 

- poprawa jakości usług medycznych; 
- poprawa organizacji świadczenia usług zdrowotnych – optymalne 

wykorzystanie zasobów; 
- optymalizacja wykorzystania środków finansowych przeznaczonych  

na ochronę zdrowia; 
- poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy o ochronie 

zdrowia. 
B: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, w tym: 

- rozwój systemu ratownictwa medycznego; 
- zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym narażenia na 

szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska; 
- zapobieganie zagrożeniom wynikającym z zanieczyszczenia żywności; 
- zapobieganie skutkom zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
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C: Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów 
demograficznych, w tym: 
- poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków  

i niemowląt; 
- poprawa zdrowia dzieci i młodzieży; 
- poprawa stanu zdrowia populacji dorosłej; 
- poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej; 
- zapewnienie właściwej opieki osobom niepełnosprawnym; 
- zapewnienie właściwej opieki osobom chorym psychicznie; 
- zapewnienie właściwej opieki osobom uzależnionym. 

D: Promocja Zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców 
województwa lubuskiego, w tym profilaktyka zdrowotna i propagowanie 
zdrowego stylu życia. Zadania realizowane w ramach Strategii są 
finansowe przede wszystkim z poniższych źródeł: 
- składek na ubezpieczenie zdrowotne, będące w dyspozycji LOW NFZ; 
- budżetu samorządu województwa lubuskiego; 
- środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i innych środków 

pomocowych; 
- środków finansowych ZOZ w tym samorządów powiatowych  

i gminnych; 
- środków pochodzących z partnerstwa publiczno-prywatnego; 
- środków budżetu państwa przeznaczanych na realizację NPZ  

i programów resortowych; 
- środków pochodzących z kredytów i umów leasingowych. 

Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców 
Województwa Lubuskiego i zmniejszanie nierówności w zdrowiu to cel główny 
Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Cel ten ukierunkowany 
jest na wzmocnienie jakości życia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu, ponieważ 
to te czynniki w dużym stopniu determinują stan zdrowia mieszkańców. 
Umożliwienie ludziom sprawowania kontroli nad stanem własnego zdrowia  
i czynnikami, które wpływają na zdrowie, prowadzi do wzmocnienia społeczeństwa 
i poprawy jakości życia. Bez aktywnego angażowania mieszkańców marnuje się 
wiele możliwości promowania zdrowego stylu życia oraz poprawy dobrostanu 
ludności. Równy dostęp do edukacji, pracy, mieszkania i godnego wynagrodzenia, 
sprzyja zdrowiu. Dobry poziom zdrowia przyczynia się do zwiększenia 
produktywności, wydajności siły roboczej i zdrowszego starzenia się 
społeczeństwa. Pozwala to również zmniejszyć wydatki na zasiłki chorobowe  
i socjalne oraz utracone wpływy podatkowe do budżetu. 

Cele strategiczne Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 
przybrały następującą postać: 

1. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów 
demograficznych i epidemiologicznych. Procesy demograficzne oraz 
istniejący potencjał ludnościowy i jego struktura stanowią szczególnie 
ważne składniki oceny współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 
programowania dalszego rozwoju. Sytuacja demograficzna ma zasadniczy 
wpływ na potrzeby zdrowotne mieszkańców.  

2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
Podmioty lecznicze szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego 
i podstawowej opieki zdrowotnej powinny dążyć do poprawienia jakości 
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świadczeń zdrowotnych. W podejmowanych działaniach jednostki powinny 
dążyć do wdrażania mechanizmów zarządzania jakością, proponowanych 
przez standardy akredytacyjne opracowywane przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia lub System Zarządzania 
Jakością zgodnie z normami ISO. Dążenia te powinny być oparte na 
budowaniu zespołów jakości, wspartych angażowaniem specjalistów z tej 
dziedziny. Kierunki zmian wyznacza Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739). Jednostki zobowiązane 
zostały do opracowania planów strategicznych wraz z harmonogramami 
działań dostosowawczych do wymagań rozporządzenia.  

3. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Sprawność  
i skuteczność regionalnego systemu ratownictwa medycznego w znacznej 
mierze warunkuje poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
województwa. Podstawowym parametrem charakteryzującym działanie 
każdego systemu ratownictwa medycznego jest jego zdolność do reakcji  
w przypadku jednostkowego i/lub masowego zagrożenia życia i zdrowia. 
Dlatego w perspektywie kolejnych lat niezbędne jest podjęcie działań 
zmierzających do dalszego rozwoju oraz integracji regionalnego systemu 
ratownictwa medycznego. Dla osiągnięcia zwiększenia skuteczności 
regionalnego systemu ratownictwa medycznego założono realizację 
zadań, głównie ze sfery organizacyjnej, w mniejszym zakresie ze sfery 
inwestycyjnej.  

4. Promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców 
województwa lubuskiego. Ważnym dla utrzymania zdrowia człowieka  
jest styl życia. Definiowany przez WHO jako sposób bycia, będący 
skutkiem wzajemnego oddziaływania człowieka, warunków życiowych  
i indywidualnych wzorców zachowania, wynikających z czynników 
społeczno-kulturowych i osobistych cech charakteru. Modyfikowanie 
czynników ryzyka jest sprawą niezwykle trudną i kosztowną, a pozytywne 
wyniki możliwe są do uzyskania w dłuższej perspektywie czasowej. Warto 
jednak podejmować takie działania, gdyż prowadzą do poprawy 
wskaźników epidemiologicznych, a tym samym pozwalają zmniejszyć 
koszty absencji chorobowej i nakłady na leczenie. 

5. Zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Najczęściej wykorzystywana definicja 
nierówności w zdrowiu opiera się na założeniu, że nierówności 
odzwierciedlają niepotrzebne i możliwe do uniknięcia różnice w stanie 
zdrowia, które uważane są za niesprawiedliwe. Zmniejszenie różnic 
zdrowotnych stanowi nakaz etyczny, akceptowany przez większość 
nowoczesnych społeczeństw. W Polsce zmniejszanie nierówności  
w zdrowiu jest jednym z nadrzędnych celów Narodowego Programu 
Zdrowia 2007-2015. Raport „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce” 
wyraźnie wskazuje, że nierówności w zdrowiu uwarunkowane społecznie, 
a więc niewynikające z przyczyn biologicznych, są jedną  
z najistotniejszych, modyfikowalnych przyczyn nadumieralności w Polsce, 
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a to przekłada się bezpośrednio na regiony. Czynnikami społecznymi 
powodującymi nierówności w zdrowiu są przede wszystkim różnorodne 
czynniki makrospołeczne, a także zachowania człowieka oraz 
funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.  

Wyznaczając kierunki działań dla lubuskiego systemu ochrony zdrowia 
uwzględnione zostały także wytyczne zawarte w narodowych programach 
zdrowotnych do których zaliczamy: 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Program Wieloletni na lata 
2011-2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej", Narodowy 
Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015, Narodowy Program Leczenia 
Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018, Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, Krajowy Program Zwalczania AIDS  
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016, Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowy Program Wyrównywania 
Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na 
lata 2013-2016 POLKARD, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 

W latach 2014-2020 cele Strategii realizowane będą m.in. przy wsparciu 
programów unijnych. Dokumentem, który znacząco wpłynie na zmiany w obszarze 
zdrowia (podobnie jak w latach poprzednich) będzie Regionalny Program 
Operacyjny – Lubuskie 2020. Program zakłada realizację celów wskazanych we 
Wspólnych Ramach Strategicznych, z uwzględnieniem podziału interwencji 
pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym poprzez odpowiadające im osie 
priorytetowe. 

Założono 10 osi priorytetowych i aż w ramach 5 możliwe będzie uzyskanie 
bezpośredniego lub pośredniego wsparcia dla działań mających na celu poprawę 
zdrowia mieszkańców regionu.  

Wśród nich należy wymienić: 
- oś priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy – celem głównym jest rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez 
mieszkańców regionu; 

- oś priorytetowa 4. Środowisko i kultura – celem głównym jest poprawa 
stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 
wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa kulturowego; 

- oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy – celem głównym jest 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz 
adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących  
w gospodarce;  

- oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna – celem głównym jest 
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie 
dysproporcji społecznych;  

- oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna – celem głównym jest wzrost 
dostępności i poprawa jakości usług społecznych, zdrowotnych  
i edukacyjnych w regionie.

11
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Jednakże głównym dokumentem określającym kierunki rozwoju regionu 
lubuskiego jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, która wskazuje 
na podstawowy problem, z którym region musi sobie poradzi. Jest to deficyt 
specjalistycznej kadry medycznej. W województwie brakuje specjalistów 
udzielających świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych i szpitalnych. Dla 
utrzymania efektywnego systemu opieki zdrowotnej na obszarze województwa 
niezbędne jest stałe wyposażanie jednostek ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt 
i aparaturę medyczną nowej generacji oraz utrzymanie i rozwój kadry medycznej. 
Innym ważnym problemem jest brak Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  
w północnej części województwa. Inwestycja ta została wpisana do Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego jako jedna z kluczowych dla regionu.

12
 

 
Zakończenie 
Trwające w Polsce od dłuższego czasu przemiany, będące w dużym stopniu 

skutkiem przeprowadzonych w kraju reform, a także naszego członkostwa  
w Unii Europejskiej korzystnie wpływają na jakość życia i stan zdrowia Polaków. 
Niestety, tym pozytywnym tendencjom towarzyszy wzrost nierówności w zdrowiu 
obserwowany wśród poszczególnych grup ludności wynikający ze zróżnicowania 
statusu społeczno ekonomicznego i warunków pracy, czyli z czynników 
społecznych warunkujących stan zdrowia. Nierówności w zdrowiu stanowią 
wyzwanie dla obszaru zdrowia publicznego, którego znaczenie w ostatnim okresie 
istotnie wzrosło zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. 

 
Streszczenie 
Zapewnienie dobrego stanu zdrowia mieszkańcom państw członkowskich  

to jeden z ważniejszych celów Unii Europejskiej w ramach wszystkich europejskich 
polityk i działań, zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Zadaniem polityki zdrowotnej jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Unii 
Europejskiej dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Program „Zdrowie na 
rzecz wzrostu gospodarczego” 2014-2020 jest wieloletnim programem działania 
Unii Europejskiej. Ma on na celu wsparcie państw członkowskich w podjęciu reform 
systemów opieki zdrowotnej, które uwzględniałyby zachodzące w Europie zmiany 
demograficzne i społeczne. Program ma także pomóc w promocji zdrowego stylu 
życia oraz przyczynić się do zmniejszenia transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. 
 

Summary 
Good health of the people of the Member States is one of the most important 

objectives of the European Union in the context of all EU policies and activities,  
in accordance with Art. 168 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union. The task of health policy is to ensure that all EU citizens have access to 
high quality health care. The "Health for Growth" is the 2014-2020 multi-annual 
program of action of the European Union. It aims to support Member States  
in implementing reforms of health care systems that take into account taking place 
in Europe, demographic and social changes. The program has to also help  
to promote healthy lifestyles and help to reduce cross-border threats to health. 
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Piotr SOBOL-KOŁODZIEJCZYK 
Uniwersytet Rzeszowski 
Marek ZIELINSKI 
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 
 

RECENZJA KSIĄŻKI 
Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel 

(autorzy); Andrzej Malinowski (pod red.): Logika dla prawników, wyd. 8, 
Wydawnictwo LexisNexis. Warszawa 2013, ss. 328 

 
 

Logika nie jest nauką łatwą ani małą – chciałoby się powiedzieć parafrazując 
słowa Sędziego z Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza.

1
 Sprawę również trudną 

stanowi przekazanie wiedzy logicznej w taki sposób, żeby wykład prezentowanych 
treści był precyzyjny i klarowny. Autorom recenzowanej pozycji nie udało się  
w pełni sprostać temu zadaniu. 

Autorzy liczącej 328 stron Logiki dla prawników stawiają sobie ambitny cel 
polegający na poznaniu „(…) istoty języka prawnego, a więc języka, którym 
posługuje się prawodawca, w odróżnieniu od języka prawniczego, a więc języka, 
którym posługujemy się w praktyce i doktrynie prawa” (s. 19). Można 
przypuszczać, że idea ta organizuje treści wykładu podzielonego na 13 wzajemnie 
powiązanych ze sobą rozdziałów. 

W wielu podręcznikach logiki wychodzi się od omówienia podstawowych pojęć 
tworzących siatkę pojęciową tej dziedziny wiedzy. Nie inaczej postępują Autorzy 
recenzowanej pracy, wprowadzając czytelnika w zagadnienia dotyczące pojęcia  
i rodzajów znaku, funkcji i rodzajów języka oraz problematyki kategorii 
syntaktycznych (rozdz. I-II). Następnie omówione zostały elementy logicznej teorii 
nazw (rozdz. III i VIII). Zasadniczo nie można mieć zastrzeżeń do struktury wywodu 
– poza jednym tylko wyjątkiem: określając znaczenie terminu „zakres nazwy 
(denotacja)” (s. 52) Autorzy popełnili kardynalny błąd. Otóż zakresem nazwy nie 
jest zbiór jej desygnatów, lecz zbiór jej wszystkich desygnatów, czego Autorzy nie 
byli łaskawi wyraźnie podkreślić. 

Z kolei rozdział IV poświęcony definicjom jest napisany poprawnie. Autorzy 
zgrabnie wychwycili różne rodzaje definicji, jak również omówili podstawowe błędy 
popełniane w procesie definiowania. Brakuje jednakże stwierdzenia, iż definicje 
cząstkowe to nie tylko definicje przez postulaty i definicje zakresowe (s. 68), lecz 
także definicje ostensywne (deiktyczne) i definicje konstruowane w oparciu  
o rodziny znaczeniowe (family resemblances). Omawiając kwestię błędów  
w definiowaniu podkreśla się, że błędy te dotyczą wyłącznie definicji 
równościowych. W recenzowanej pracy uwaga ta nie została zawarta. 

Zupełnie niezrozumiały jest natomiast sposób przedstawienia elementów teorii 
relacji (rozdz. V). Nie wiedzieć z jakiego powodu omawiając owo zagadnienie 
Autorzy posługują się aparaturą formalną pierwszorzędowego rachunku 
predykatów, skoro uprzednio nie zostało wprowadzone ani pojęcie kwantyfikatora 
ogólnego, ani omówione znaczenie przypisywane podstawowym spójnikom 
ekstensjonalnym. Taki sposób prezentacji treści jest jasny wyłącznie dla czytelnika 

                                                           
1
 Zob. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Agencja Wydawnicza „Nałęcz”. Warszawa 1995, s. 20 
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posiadającego elementarną wiedzę logiczną, zupełnie niezrozumiały zaś dla kogoś 
próbującego dopiero zgłębić trudną przecież materię logiki. 

Nie można natomiast postawić powyższego zarzutu w odniesieniu do sposobu 
omówienia elementów rachunku zdań i predykatów (rozdz. VI i VII). Układ 
prezentowanych treści jest jasny i następujący po sobie, co stanowi niewątpliwie 
zaletę tej części książki. Wątpliwość (z punktu widzenia adresatów recenzowanej 
pozycji) budzić może co najwyżej zasadność omawiania różnego rodzaju metod 
dowodzenia twierdzeń w klasycznym rachunku zdań, skoro praca jest kierowana 
do prawników, którzy nieczęsto dokonują tego rodzaju operacji zarówno w teorii, 
jak i w praktyce. 

Na wysoką ocenę zasługuje z kolei omówienie zagadnień oscylujących wokół 
kwestii uzasadniania treści (rozdz. IX). Prezentacja tej problematyki jest przede 
wszystkim kompletna. Niestety uwagi tej nie można odnieść do rozdziału 
dotyczącego przekazywania myśli (rozdz. X). Wprawdzie Autorzy omawiają 
podstawowe kwestie dotyczące logiki pytań, teorii dyskusji i perswazji oraz błędów 
w przekazywaniu myśli, to w ostatnim przypadku (s. 217-219) odnosi się wrażenie, 
iż sposób przekazania treści jest wybiórczy i chaotyczny (nie sposób na przykład 
pojąć powodów, dla których nie zostały omówione błędy związane z naruszeniem 
zasady ekonomii w przekazywaniu myśli). 

W ostatniej części recenzowanej książki (rozdziały XI-XIII) zostały podjęte 
kwestie dotyczące roli logiki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
Jest to o tyle cenne, iż Autorzy wykazali, że logika ma faktyczne odniesienie  
do prawa, nie jest zaś dziedziną badającą wyłącznie abstrakcyjne obiekty. 

Reasumując: Logika dla prawników jest podręcznikiem typowym. Jego 
niewątpliwą zaletę stanowią rozbudowane przykłady z teorii i praktyki prawniczej, 
co umożliwia łatwiejsze przyswojenie treści. Dobrym pomysłem było również 
zawarcie (jako aneksu) zbioru pytań kontrolnych oraz rozbudowanego aneksu 
rzeczowego. W książce nie uniknięto jednak błędów i nieścisłości, które winny być 
wyeliminowane przed kolejnym jej wznowieniem. 
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Danuta BARTKOWIAK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

SPRAWOZDANIE Z XV JUBILEUSZOWEJ OGÓLNOPOLSKIEJ  
KONFERENCJI BIBLIOTEK NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 

„BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM” 
 
 

W dniach od 12 do 13 września 2013 r. w budynku Wyższej Szkoły Bankowej 
przy ul. Powstańców Wlkp. 2, odbyła się XV Jubileuszowa Ogólnopolska 
Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych "Budowanie relacji  
z klientem".  

W konferencji wzięła udział dr Danuta Bartkowiak, ponieważ w 2011 roku 
Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa została wpisana w poczet bibliotek 
Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych działającej przy Stowarzyszeniu 
Bibliotekarzy Polskich. Było to kolejne spotkanie, w którym wzięła udział dyrektor 
Biblioteki WSB – pierwsze miało miejsce we wrześniu 2010 r. w Łodzi. 

Organizator konferencji – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje już 
osiemnaście lat na akademickiej mapie Polski. Uczelnię tworzą trzy Wydziały: 

 Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu; 

 Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; 

 Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. 
Dzięki polityce wspierania badań i rozwoju naukowego pracowników Wydział 

Finansów i Bankowości w Poznaniu uzyskał kategorię naukową „C”, a na uczelni 
prowadzone są badania z zakresu ekonomii, zarządzania oraz w szczególności 
finansów i bankowości. Powstała w 1994 r. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej 
liczy obecnie ponad 50 tys. vol. oraz prenumeruje 100 tytułów czasopism. Znaczna 
ich część jest udostępniana na zasadzie otwartego dostępu. Całość zbiorów jest 
opracowana elektronicznie. Istnieje też dostęp do wielu baz danych zawierających 
m.in. archiwa kilku tysięcy renomowanych czasopism naukowych z całego świata. 
Pracownicy Biblioteki WSB prowadzą również samodzielne badania naukowe  
i publikują ich wyniki oraz organizują konferencje i seminaria. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt zorganizowania już dwóch tj. I i V Konferencji Bibliotek 
Wyższych Szkół Niepaństwowych, na których są omawiane ważne dla środowiska 
problemy. Warto też wspomnieć, że Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
zostały wpisane na listę czasopism punktowanych (6 punkt.). 

Wpisująca się w nurt naukowych badań, Konferencja została zorganizowana 
przez pracowników Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej, pod przewodnictwem jej 
dyrektora Mariusza Nowaka.  

W konferencji udział wzięli dyrektorzy i pracownicy bibliotek z terenu całej 
Polski, w tym m.in. Renata Zagożdżon z Biblioteki Wyższej Szkoły Cła i Logistyki  
w Warszawie; Marta Mazur, Wioletta Ledzion i Agata Petruk z Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej, Anita Ruda z Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
ZNP. Środowisko bibliotekarzy warszawskich reprezentowali również: Katarzyna 
Winnicka i Agata Figas z Biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
 
 
 

 

http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
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Chodkowskiej oraz Iwona Pieczarko z Biblioteki Akademia Leona Koźmińskiego. 
Obecna była też Anna Sobiech z Biblioteki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 
w Ostrołęce. Bibliotekę Uniwersytecka w Białymstoku reprezentowały Halina 
Karpieszuk i Jolanta Kasperowicz z Biblioteki Olsztyńskiej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania przyjechała Joanna Wójcik. Lucyna Tkaczyk. 

Z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przyjechały: Ewa Kościelska, 
Agata Żurowska, Julita Niedźwiecka, Anna Delikt, a także Anna Wróbel z Biblioteki 
Głównej UMK. Bydgoszcz reprezentowała Marta Gruszczyńska z Biblioteki WSB,  
a panie: Ewa Rzeska i Monika Jaworska - Bibliotekę Główną UMCS w Lublinie. 
Obecne też byli: Magdalena Kokosińska, Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska 
z Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Barbara Barańska-Malinowska 
z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej oraz Grażyna Wilk i Marlena 
Lęborska z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Południowe tereny Polski reprezentowali: Magdalena Karciarz i Małgorzata 
Kiwior z Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Jolanta Grzenia z Biblioteki 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Michał Lesman  
z Biblioteki Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.  
Z Wrocławia przyjechali: Iwona Josińska, Justyna Zielińska z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także Maria Sidor z Biblioteki Wyższej Szkoły 
Biznesu w Nowym Sączu i przewodniczący Sekcji Bibliotek Niepublicznych Szkół 
Wyższych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – Stefan Kubów z Biblioteki 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 

Poznańskie środowisko bibliotekarzy reprezentowali: Artur Jazdon – dyrektor 
Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu, a także Małgorzata Bródka i Kinga Adamiak 
oraz Joanna Schewior z Biblioteki Wydziału Fizyki UAM. Z Poznania były również 
panie: Katarzyna Regulska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Joanna Szymanowicz z Biblioteki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych  
i Dziennikarstwa oraz Danuta Bartkowiak z Biblioteki Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa. Liczne grono naukowców reprezentowało Wyższą Szkołę 
Bankową w Poznaniu tj. wspomniany wyżej prorektor WSB - Piotr Dawidziak oraz 
Ewa Cywińska, Joanna Niegowska, Elżbieta Pleskaczyńska, Janina Przybysz, 
Barbara Zieleniecka, Paweł Pioterek i Mariusz Nowak. 

Ponieważ WSB utrzymuje szerokie kontakty z przedstawicielami biznesu 
organizacjami zrzeszającymi pracodawców, w konferencji wzięli udział (także jako 
sponsorzy) przedstawiciele: Wolters Kluwer Polska, IBUK Libra, ABE.IPS books 
online jurnals, Cultware Sp. z o.o., Sokrates software, Wiley, Prolib, Young Digital 
Planet, Firma Księgarska Wiesława Juszczaka. 

Obrady XV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych 
Szkół Wyższych "Budowanie relacji z klientem" otworzył prorektor WSB – dr Piotr 
Dawidziak. Wykład inauguracyjny pt. Determinanty sprawności funkcjonowania 
współczesnej biblioteki naukowej” wygłosił dr hab. Artur Jazdon – dyrektor 
Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
http://www.wsb.pl/poznan/xv-ogolnopolska-konferencja-bibliotek-wyzszych-szkol-niepublicznych-w-polsce
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Zdjęcie nr 1: dr hab. Artur Jazdon – dyrektor Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu 
 

 
Źródło: archiwum własne 

 

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat budowania  
i utrzymywania szeroko pojętych relacji z klientem (zewnętrznym oraz 
wewnętrznym), stąd szeroki zakres tematyczny obejmował różne zagadnienia 
m.in.: 

1. Relacje z klientami wewnętrznymi (studenci, pracownicy naukowi, 
bibliotekarze, działy uczelni): 

- badania klienta; 
- budowanie efektywnego zespołu; 
- zarządzanie pracownikami; 
- zakłócenia w relacjach (stres, mobbing). 
2. Relacje z klientami zewnętrznymi: 
- relacje z dostawcami (księgarze, wydawcy, hurtownicy, dostawcy 

programów i baz danych, prenumeratorzy, darczyńcy, introligatorzy); 
- relacje z pośrednikami (inne biblioteki, organizacje, stowarzyszenia, mass 

media). 
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3. Narzędzia komunikacji z klientem: 
- nowoczesne serwisy społecznościowe (blogi, facebook, twitter i inne); 
- extranet; 
- kontakt bezpośredni (asertywność); 
- poczta elektroniczna, telefon. 
Konferencja rozszerzyła wiedzę uczestniczących w niej osób o najnowsze 

wyniki badań dotyczące prawidłowych i skutecznych relacji z tzw. z klientami 
wewnętrznymi, którymi w przypadku bibliotek są najczęściej: studenci, pracownicy 
naukowi, działy uczelni oraz sami bibliotekarze (także z innych bibliotek). Do 
wspomnianych relacji nawiązywała m.in. Grażyna Wilk (Biblioteka Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach) w swoim referacie pt. Czytelnik w bibliotece akademickiej 
XXI wieku – gość? klient? użytkownik? oraz Ewa Rzeska i Monika Jaworska 
(Biblioteka Główna UMCS w Lublinie) w referacie Komunikacja interpersonalna  
w procesie budowania relacji z użytkownikiem biblioteki naukowej.  

Jeśli chodzi o ułatwianie dostępu do najnowszych publikacji, doceniono rolę 
platform elektronicznych tj. dostępu do tzw. e-booków oraz fachowych czasopism 
polskich i międzynarodowych. Podkreślano bardzo ważną rolę repozytoriów, które 
są adresowane do polskiego środowiska naukowego – referat dr Marii Sidor 
(Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu) pt. Repozytorium 
instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia komunikacji naukowej. Dostęp do 
wszystkich zgromadzonych w repozytoriach materiałów naukowych, (książki, 
materiały konferencyjne, artykuły, raporty czy rozprawy doktorskie) jest otwarty. 
Szczególną uwagę zwrócono na działalność Repozytorium Centrum Otwartej 
Nauki, które jest prowadzone we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zgodnie z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) 
protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione 
są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach 
naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie 
DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum 
Otwartej Nauki. 

Uwagę obecnych zwróciła również kwestia pozyskiwania funduszy ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucji mogących 
przeznaczyć część swoich funduszy na rozwój bibliotek szkół niepaństwowych – 
referat Marii Kiwior (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)  
pt. Na styku nauki i kultury – możliwości zewnętrznego finansowania działań 
biblioteki niepaństwowej szkoły wyższej. Wskazano też na rozwijającą się 
współpracę międzybiblioteczną bibliotek uczelni państwowych i niepaństwowych, 
referat Iwony Josińskiej i Pawła Zygarłowskiego (Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu) pt. Biblioteki w obliczu konsolidacji rynku szkolnictwa 
wyższego. W pozyskiwaniu nowych publikacji liczy się bowiem każdy dobry 
pomysł.  

Obradom Konferencji towarzyszyły tematyczne warsztaty: Obsługa trudnego 
klienta w bibliotece (prowadząca - Joanna Szymanowicz) i Prezentacje publiczne  
z wykorzystaniem technik relaksacyjnych (prowadząca – dr Magdalena Karciarz).  

 
 
 
 
 

http://depot.ceon.pl/
http://depot.ceon.pl/
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Zdjęcie nr 2: Wystąpienie Marcina Malinowskiego, przedstawiciela Max Elektronik, 

która produkuje jeden z największych polskich systemów bibliotecznych – PROLIB 
 

 
Źródło: archiwum własne 
 

Możliwe też było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wielu cenionych  
w Polsce wydawnictw, przy czym osobne wystąpienia promujące współpracę 
wydawnictw i bibliotek mieli przedstawiciele m.in.: Wolters Kluwer Polska S.A., 
EBSCO Sp. z o.o., IBUK.  
 

http://max.com.pl/
http://prolib.pl/

